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SAMMANFATTNING

Bakgrund: En av vårdens uppgifter är att informera och stödja patienter. Information och stöd har 

stor betydelse för hanteringen av sjukdomen för patienter med psoriasis. Sjukvården fokuserar ofta 

på de medicinska aspekterna och kan lätt glömma individen bakom sjukdomen.

Syfte: Att undersöka vilken information och stöd patienterna med psoriasis får. Syftet var också att 

ta reda på vilken information och vilket stöd de anser sig behöva för att kunna hantera sin 

hudsjukdom. 

Metod: Kvantitativ studie med deskriptiv design och med kvalitativa inslag genom analys av 

frågeformulär med öppna frågor. Studien inkluderade 22 deltagare.

Resultat: Huvuddelen av deltagarna svarade att de hade fått information gällande olika 

behandlingsformer, mediciner samt allmänt om sin sjukdom. Den information deltagarna svarade att 

de behövde var huvudsakligen fortlöpande information och uppdateringar gällande nya 

behandlingsformer och evidensbaserad kunskap om psoriasis. En stor del av respondenterna tyckte 

att de hade fått det stöd de behövde och preciserade inte närmare. Stöd som huvudsakligen 

behövdes var en tydligare långsiktig planering kring den enskildes sjukdom, behandling samt bra 

tillgänglighet till behandlande vårdinrättning vid behov.

Slutsats: Deltagarna hade fått information främst om olika behandlingsformer, mediciner samt 

allmänt om sin sjukdom, men det fanns brister. Deltagarna behövde uppdaterad information om  

psoriasis och livsstilsfaktorers påverkan på sjukdomen. Majoriteten av deltagarna uppfattade, att de 

hade fått det stöd de behövde för att hantera sin hudsjukdom. Kände deltagarna sig välinformerade, 

upplevdes det som stöd i sig. En långsiktig individuell plan kring sig själva och sin sjukdom ansågs 

som stöd deltagarna behövde.

Nyckelord: psoriasis, patientinformation, stöd, omvårdnad



ABSTRACT

Background: One of the healthcare tasks is to inform and support patients. Information and support 

is very important for the management of the disease in patients with psoriasis. Healthcare often 

focuses on the medical aspects and can easily forget about the individual behind the disease. 

Aim: To explore what kind of information and support patients with psoriasis receive and need to 

manage their skin disease.

Method: Quantitative study with descriptive design and qualitative elements by analysis of the 

questionnaire with open questions. The study included 22 participants.

Findings: The majority of participants responded that they had received information about various 

therapies, medications and generally about psoriasis. The information participants most often 

responded they needed, was essentially continuous information and updates on treatments and 

knowledge about psoriasis according to medical science. The majority of respondents felt they had 

received the support they needed and did not specify any further. The support participants mainly 

wanted was a long-term planning about the individual's disease and treatment, and good availability 

to the treating medical clinic when needed.

Conclusions: The participants had received information mainly about different treatments, 

medicines and generally about their disease, but there were deficiencies. Participants needed 

updated information on psoriasis and the impact of lifestyle factors. The majority of participants 

perceived that they had received the support they needed to manage their skin disease. When 

participants felt well informed about their disease, it's seen as support itself. The support  needed 

was a long-term plan about the individual and the disease.

Keywords: psoriasis, patient information, support, nursing
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BAKGRUND

Psoriasis

Genom tiderna har människor lagt stor vikt vid utseendet. Utseendet påverkar hur man blir bedömd

och behandlad av människor runt omkring. Hur man ser ut kan också påverka personens utbildning, 

yrkesval, relationer, psykiskt välbefinnande, social status och livskvalité (Joseph, 2010). 

Psoriasis är en kronisk sjukdom som förutom huden kan drabba även leder samt olika organ i 

kroppen (Forslind, 1998). Sjukdomen hör till en av människans vanligaste folksjukdomar och cirka 

250 000-300 000 svenskar har den, omkring 9000 nya fall dokumenteras varje år 

(Psoriasisförbundet, 2013). Redan i Gamla Testamentet fanns beskrivningar av hudutslag som 

troligen var psoriasis. Ordet psoriasis kommer från grekiska psora (klåda) (Mallbris & Wilson 

Claréus, 2008).

Huden är kroppens största organ och har många olika funktioner bland annat att skydda mot 

bakterier, virus, UV-strålning, olika kemikalier. Huden förhindrar även uttorkning samt fungerar 

som ett känselorgan som känner av värme, kyla, smärta, tryck och beröring (Forslind, 1998). 

Hudsjukdomar är inte bara synliga för individer som har dem utan också för andra människor. 

Psoriasis är ärftlig, ej smittsam och drabbar både män och kvinnor lika. Sjukdomen kan förekomma 

i alla åldrar, men debuterar oftast i åldrar mellan 11 till 45. (Psoriasisförbundet, 2013). Sannolikt 

utlöses denna hudsjukdom av ärftliga faktorer kombinerade med yttre faktorer och har ofta 

varierande förlopp. Tjugo procent av alla drabbade får årslånga besvärsfria perioder och flertalet 

upplever förbättring på sommaren (Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007). Människor är sociala 

varelser och huden har stor betydelse vid kroppskontakt (Uvnäs-Moberg, 2000). Det är ett vanligt 

missförstånd, att hudsjukdomar är något mindre allvarliga än andra sjukdomar, vilket delvis baseras 

på det faktum, att hudproblem ofta är kroniska, men sällan livshotande (Choi & Koo, 2003).   
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Faktorer som påverkar hanteringen av sjukdomen hos patienter med psoriasis

Utanförskap

Historiskt har psoriasis ofta feldiagnostiserats som lepra (spetälska), vilket medförde samma sociala 

isolering för de psoriasissjuka som det gjorde för de leprasjuka (Mallbris & Wilson Claréus, 2008). 

Individer med någon egenskap som avviker från samhällets normer kan lätt bli utstötta (Goffman, 

2004). Många patienter med psoriasis kan uppleva utanförskap vilket i förlängningen försämrar 

deras livskvalité både psykiskt och socialt (Schmid-Ott et al., 2005; Hrehorów, Salomon, Matusiak, 

Reich & Szepietowski, 2012). 

Psoriasispatienter brukar vanligen undvika situationer som kan orsaka känslor av utanförskap 

(Schmid-Ott et al., 2005) och kan känna sig förödmjukade när de behöver visa sina kroppar, till 

exempel under intima relationer, simma på offentliga platser eller leva under förhållanden som inte 

erbjuder lämpliga möjligheter för enskildhet (Klopstad Wahl et al., 2002). Andra människor kan 

vara rädda för synliga psoriasisfläckar och kan felaktigt tro, att sjukdomen är smittsam (Hrehorów 

et al., 2012). Många patienter upplever stort obehag när psoriasisutslag förekommer på områden 

som är svåra att täcka med kläder, till exempel ansiktet, hårbotten och händer eftersom det kan dra 

till sig mer uppmärksamhet än vad som känns behagligt (Klopstad Wahl et al., 2002). 

Män och kvinnor upplever oftast utanförskap på olika sätt. Negativ psykisk inverkan av psoriasis 

medför mer uttalade känslor av utanförskap bland kvinnor jämfört med män (Scmid-Ott et al., 

2005). 

Depression och stress

Flera studier har dokumenterat att patienter med psoriasis upplever ångest, uppnår höga stress 

nivåer i sina dagliga liv, i sina relationer med andra människor och uppfattningen om sig själva, 

vilket i förlängningen kan ge ökad risk för depression (Krueger et al., 2001; Zachariae et al., 2004; 

O´Leary, Creamer, Higgins & Weinman, 2004; Kimball, Jacobson, Weiss, Vreeland & Wu, 2005; 

Misery et al., 2008; Campolmi et al., 2012). Tidigare forskning (O'Leary et al., 2004; Zachariae et 

al., 2004; Misery et al., 2008; Campolmi et al., 2012) visar att det finns en omfattande föreställning 

bland psoriasispatienter av ett samband mellan stress, depression och psoriasis. Stress i form av 
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psykisk och emotionell spänning hör till de faktorerna som kan påverka uppträdandet och förloppet 

av psoriasis (Zachariae et al., 2004). Beröring kan ge en känsla av lugn som kan minska stress samt 

inge förtroende och trygghet, men kan också bli ett hinder för patienter med uttalade psoriasisbesvär 

som inte vill bli berörda (Uvnäs-Moberg, 2000).

Rökning, övervikt och alkohol

Rökning, övervikt och alkohol är livsstilsfaktorer som har ett samband med psoriasis. Dessa 

faktorer medför risk för försämring av sjukdomen (Duvetorp, Ljungberg & Seifert, 2013). Studier 

(Zhang, Hongyan, Te-Shao, Yang & Wang, 2002; Fortes et al., 2005; Herron et al., 2005) visar att 

rökare har svårare psoriasis än icke-rökare.

Patienter med psoriasis har signifikant förhöjt Body Mass Index (BMI) i förhållande till patienter 

som inte har psoriasis och oftast har vikten gått upp efter sjukdomsdebuten då patienter kan befinna 

sig i ett mer känslomässigt stressat läge och mat kan bli en tillfällig tröst i stunden. Överviktiga 

patienter i alla åldersgrupper har svårare grad av psoriasis i jämförelse med normalviktiga patienter 

(Herron et al., 2005). World Health Organization (WHO) klassificerar BMI enligt följande: 

undervikt mindre än 18,5, normalvikt 18,5 till 24,9, övervikt 25,0 till 29,9 och fetma från 30,0 och 

över (WHO, 2006). Viktminskning har en positiv inverkan på psoriasis genom att öka 

behandlingseffekten och därmed förbättra patienternas livskvalité (W. Roongpisuthipong, 

Pongpudpunth, C. Roongpisuthipong & Rajatanavin, 2013). 

Svårighetsgraden av psoriasis kan påverkas av mängden av alkohol som intas, mer än två glas av 

alkohol dagligen dubblar risken för svårare psoriasis (Fortes et al., 2005). En studie i Storbritannien 

visade, att nästan en tredjedel av alla deltagande psoriasispatienter hade problem med alkohol 

(Hayes & Koo, 2010). 

Coping

Coping handlar om att kunna hantera livet fyllt av osäkerhet, ovisshet och oro. Det är coping som 

avgör om en påfrestande händelse i livet (till exempel kronisk sjukdom som psoriasis) ska leda till 
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mänsklig utveckling och mognad eller depression och ångest. Genom sina tankar kan 

copingförmågan påverkas. Människor som har en positiv attityd har en mer effektiv copingförmåga 

som hjälper dem att känna sig värdefulla och fungerande även om saker i livet skulle gå fel 

(Brattberg, 2008). Positiv attityd betraktas som en mycket viktig faktor när det gäller personliga 

resurser. Den gynnar goda fysiska och psykiska hälsotillstånd och att uppnå framgång i livet samt 

stärker motståndet i stressiga situationer och leder till bättre acceptans av sjukdomen (Zalewska, 

Miniszewska, Chodkiewicz & Narbutt, 2007).

Åtgärder som en person tar till för att hantera en svår situation kallas för copingstrategier. Det finns 

huvudsakligen tre olika grupper av copingstrategier: problemfokuserad coping, känslofokuserad 

coping och undvikande copingstrategier. Problemfokuserad copingstrategi innebär att samla 

information, fatta beslut och planera. Om människor inte hittar någon lösning på problemet, 

använder de sig av känslofokuserad coping. Denna copingstrategi koncentrerar sig på att hantera 

känslor som skapas av påfrestande livshändelser såsom sjukdom och att lära sig att acceptera 

situationen. Undvikande copingstrategier fungerar mest i kort sikt och i situationer som inte går att 

kontrollera. De olika copingstrategierna kan användas på olika sätt, aktivt eller passivt. När coping 

sker medvetet pratas det om aktiv coping. Oftare används dock passiv coping som handlar om det 

omedvetna beteendet i olika livssituationer (Brattberg, 2008)

Copingstrategier varierar både inom individer, över tiden och mellan individer. Kön, ålder, 

intellektuell förmåga, självförtroende, utbildning och tidigare copingerfarenheter påverkar valet av 

copingstrategi (Brattberg, 2008). Accepterande av sjukdom betraktas som en svårighet för patienter 

med kroniska sjukdomar såsom psoriasis (Zalewska et al., 2007). Före acceptansen arbetar patienter 

mot sina symtom, problem och svårigheter, vid acceptans arbetar patienterna med dem (Brattberg, 

2008). Personliga resurser spelar en viktig roll i accepterande av kronisk sjukdom. Patienter som har 

svårt att acceptera sin sjukdom är i flera fall övertygade om att deras hälsotillstånd är beroende av 

andra människor, främst vårdpersonalen. Dessa patienter koncentrerar sig mer på känslofokuserad 

coping (Zalewska et al., 2007).

Fortune och medarbetare (2002) undersökte i sin studie om copingstrategier skiljer sig i jämförelse 

mellan patienter med psoriasis, friska personer och patienter med andra omfattande medicinska 

sjukdomar. De copingstrategier som ofta användes aktivt av psoriasispatienter var acceptans 
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(känslofokuserad coping) och planering (problemfokuserad coping) (Fortune, Richards, Main & 

Griffiths, 2002).  Enligt studien av Klopstad Wahl och medarbetare (2006) visades det, att positiv 

attityd, tron på sig själv och konfronterande var aktiva copingstrategier som också användes av 

patienter med psoriasis (Klopstad Wahl, Mørk, Hanestad & Helland, 2006). Ytterligare  

copingstrategier som personer med psoriasis använder är avsedda för att undvika obehagliga sociala 

situationer, det vill säga undvikande copingstrategier såsom att inte berätta för andra om psoriasis, 

dölja sina psoriasisfläckar och undvika obehagliga möten med människor där de känner sig mer 

observerade (Rapp, Cottrell & Leary, 2001).

Information och stöd

En ny undersökning gjord för psoriasisförbundet visade, att patienter med psoriasis får för lite 

information om sin sjukdom (Psoriasisförbundet, 2013). Bristande kunskaper om sjukdomen kan 

vara ett hinder för ett välmående och kan i förlängningen försvåra hanteringen av sjukdomen.

Att förmedla information har betydelse för omvårdnaden av patienter med hudsjukdomar (Almås, 

Stubberud & Grønseth, 2011). Sjukdom och att vara patient påverkar hela människans livssituation 

och kan ge upphov till lidande (Eriksson, 1994). Patienten lider då denne inte får tillräcklig 

information eftersom det är svårt att förstå vad som händer eller kommer att hända (Dahlberg, 

2002). Medan information kan ha stor betydelse för upplevelse av trygghet för patienter med 

psoriasis så kan bristen på information resultera i ökat lidande (Nydén, Petersson & Nyström, 

2003).

Stöd är en viktig hälsofrämjande faktor för patienter med kroniska tillstånd såsom psoriasis och 

kan hittas i nätverk skapade för dessa patienter. Det privata stödet kan finnas i relationer med 

familj, vänner och kollegor. Ibland kan patienter uppleva frustration över närståendes oförståelse 

och även patienterna efterfrågar stöd från sjukvårdspersonal (Sandén, 2006). Att finnas till för 

patienten innebär en tröst och att bekräfta patienten kan ske genom exempelvis en blick, beröring 

eller genom kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Eriksson, 1994). Eftersom många 

patienter med psoriasis ofta har kontakt med sjukvården så spelar också vårdpersonalen en viktig 

roll i deras stödjande nätverk (Khoury, Danielsen & Skiveren, 2013). 
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En av vårdens uppgifter är att stödja och ge information och det är av stor betydelse att hälso-

och sjukvårdpersonal uppmärksammar hur patienten upplever sin sjukdom och att 

sjuksköterskan försäkrar sig om att patienten och de närstående förstår den information som ges 

och kan tillgodogöra sig den (SOSFS, 2005). Sjuksköterskan fyller en viktig funktion när det 

gäller att stödja och informera patienten (Eide & Eide, 2009). Vårdpersonalens och 

sjuksköterskans förmåga att samla information om patientens egna upplevelser och hantering av 

sin sjukdom behövs för att kunna ge professionellt stöd (Travelbee, 2001). För att ge ett 

professionellt stöd är det viktigt för vårdpersonal att ha kunskaper om sjukdomen och genom 

sina kunskaper och förståelse hjälpa patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Det finns olika slags stöd och i studien har det visats sig, att patienterna hade 

ett behov av fysiskt och emotionellt stöd (Grob, Revuz, Ortonne, Auquier &Lorette, 2005). Även 

stöd när det gäller praktiska saker såsom behandling och medicinering uppskattas mycket av 

patienterna (Fagerström , Eriksson & Bergbom, 1998). Ett psykologiskt stöd hjälper patienten att 

kämpa (Sandén, 2006).   

I klinisk verksamhet fokuseras ofta på den medicinska behandlingen och få resurser finns att 

tillgodose de eventuella psykosociala behoven hos patienter. Eftersom kunskap saknas av vilken 

information och stöd patienter med psoriasis själva anser sig behöva är det angeläget att undersöka 

informationens och stödets betydelse hos dessa patienter. 

Studiens syfte var att undersöka vilken information och stöd patienterna med psoriasis får.

Syftet var också att ta reda på vilken information och vilket stöd de anser sig behöva för att kunna 

hantera sin hudsjukdom. 

1. Vilken information får patienterna med psoriasis? 

2. Vilken information anser patienterna med psoriasis sig behöva för att kunna hantera sin 

hudsjukdom?

3. Vilket stöd får patienterna med psoriasis?

4. Vilket stöd anser patienterna med psoriasis sig behöva för att kunna hantera sin hudsjukdom?



7

METOD

Design

Kvantitativ studie med deskriptiv design och med kvalitativa inslag genom analys av frågeformulär 

med öppna frågor, en tvärsnittsstudie utan någon relation framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 

2012).

Urval

Konsekutivt urval gjordes på 50 patienter från målpopulationen (Ejlertsson, 2005) vilka var 

patienter med psoriasis vid en hudmottagning i Mellansverige. Inklusionkriterier var att deltagarna 

ska vara 19 år eller äldre, ha diagnosen psoriasis (måttlig eller svår), behärska svenska språket i tal 

och skrift samt gå på regelbundna kontroller vid den aktuella hudmottagningen. 

Datainsamlingsmetod

Data har samlats in med hjälp av ett studiespecifikt frågeformulär (Bilaga 2) utarbetad av 

författarna. Frågeformuläret har pilottestats på fyra personer som uppfyllde inklusionskriterier för 

att säkra reliabilitet och validitet (Ejlertsson, 2012). Inspirationen till frågeformuläret kom från 

PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis) som är ett nationellt kvalitetsregister för 

patienter med psoriasis som kräver systembehandling med potenta läkemedel. Frågeformuläret hade 

fasta svarsalternativ på tre olika skalnivåer, nominal-, ordinal- och kvotskala (Ejlertsson, 2012). 

Innehållet bestod också av egenformulerade frågor och bakgrundsuppgifter i form av kön, ålder, 

ålder vid sjukdomsdebut, längd, vikt, civilstånd, utbildningsnivå samt tobak- och 

alkoholkonsumtion. Frågeformuläret innehöll även öppna frågor gällande information och stöd där 

patienten ombads svara i fritext.

Tillvägagångssätt

Frågeformuläret pilottestades på fyra personer som uppfyllde inklusionskriterier för att säkra 

reliabilitet och validitet (Ejlertsson, 2012). Frågan ställdes på en av författarnas arbetsplats, om 

någon kände till personer som hade psoriasis enligt inklusionskriterierna och om de personerna 
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hade möjlighet att delta i en pilotstudie. Fyra personer var intresserade av att delta och 

frågeformulären mejlades till dessa personer. Samtliga frågor i frågeformuläret besvarades av 

testpersonerna, vilket gav författarna positiv respons och inga förändringar gjordes i 

frågeformuläret. 

Urvalet till studien gjordes från den aktuella mottagningens patientpärmar som är upprättade för att 

kunna kalla patienterna för regelbundna kontroller. Frågeformulär med informationsbrev (Bilaga 1) 

skickades hem till alla utvalda patienter. Patienterna ombads att besvara frågeformulären i hemmet 

och returnera dem i bifogat förfrankerat kuvert så snart som möjligt. Önskemål var att 

frågeformulären returneras snarast möjligt, senast två veckor efter att patienterna har erhållit den. 

Frågeformulären hanterades konfidentiellt genom att numrera patientformulären för att vid inkomna 

svar pricka av på upprättad lista över tillfrågade för att få veta vem som hade svarat (Ejlertsson, 

2005). Material samlades in på hudmottagningen där studien genomfördes. Beräknad tidsåtgång 

cirka tre veckor. Antalet inkomna svar efter tre veckor från utskick av frågeformulären, ansågs 

tillräckligt för studien, därför skickades inga påminnelser ut.

Etiska överväganden

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling, Lag 

2003:460) behöver examensarbeten på grundnivå inte granskas av etisk kommitté. 

Hudmottagningens verksamhetschef informerades och gav sitt tillstånd till genomförandet av 

studien (Bilaga 3). I informationsbrevet till patienterna presenterades syftet med studien, att 

deltagande var frivilligt och att alla svar redovisades på gruppnivå och behandlades konfidentiellt.

Bearbetning och dataanalys

Insamlade data analyserades både enligt kvantitativ och kvalitativ metod. Det kvantitativa 

materialet analyserades med icke-parametriska test mellan två oberoende grupper vid samma 

tidpunkt (Ejlertsson, 2012) med Chi-två test och analyserades i SPSS version 21.0. Data 

bearbetades också i Excel. Respondenternas svar på fråga 14 jämfördes med utbildningsnivå (fråga 

7) och kunskapsbedömning (fråga 10). Respondenternas svar på fråga 17 jämfördes med civilstånd 

(fråga 6) och kunskapsbedömning (fråga 10). Jämförelser mellan kunskapsbedömning och 
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informationskällor (fråga 11) samt mellan nöjdhet med information (fråga 13) och om deltagarna 

hade fått information eller inte (fråga 14) genomfördes för att undersöka eventuella samband. 

Jämförelse mellan om deltagarna hade fått information (fråga 14) och egen kunskapsbedömning om 

sin hudsjukdom (fråga 10) genomfördes.

Frågeställning 1 besvarades med fråga 12 och 14. Frågeställning 2 besvarades med fråga 15. 

Frågeställning 3 besvarades med fråga 16. Frågeställning 4 besvarades med fråga 18. 

Bakgrundsvariabler (kön, ålder, BMI uträknad på längd och vikt, rökning, alkoholkonsumtion och 

informationskällor) presenterades i tabell i form av antal (n) och frekvenser (%). Åldern på 

patienterna presenterades med medelvärde samt högsta och lägsta ålder. Patienternas ålder 

jämfördes med åldern vid sjukdomsdebut för att få fram hur länge patienterna har haft psoriasis. 

Resultaten presenterades i tabeller och i löpande text. Vid kvalitativ analys identifierades skillnader 

och likheter i textinnehåll från öppna frågor (Kristensson, 2014). Kvalitativ data kodades manuellt 

med olikfärgade post-it lappar för att organisera innehållet enligt två huvudgrupper och fyra 

subgrupper (Polit & Beck, 2012):

Information

Vilken information får patienterna med psoriasis?

Vilken information säger sig patienterna med psoriasis att behöva för att hantera sin hudsjukdom?

Stöd

Vilket stöd får patienterna med psoriasis?

Vilket stöd säger sig patienterna med psoriasis att behöva för att hantera sin hudsjukdom?

RESULTAT

Sammantaget svarade 22 av 50 tillfrågade deltagare vilket innebar en svarfrekvens på 44 procent. 

Bakgrundsfakta om deltagarna presenteras i tabell 1. I undersökningen deltog nästan dubbelt så 

många män än kvinnor. Medelåldern på deltagarna var 59 år. Den yngsta var 33 år och den äldsta 82 

år. I genomsnitt hade deltagarna levt med sin sjukdom i 20 år. Majoriteten var överviktiga då deras 
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BMI värde var över 25,0. Majoriteten av deltagarna hade rökt, men slutat och cirka en fjärdedel 

hade aldrig rökt. Gällande alkoholkonsumtion svarade mer än hälften av deltagarna att de drack 

alkohol mellan en till fyra gånger i månaden. Cirka en femtedel drack alkohol upp till tre gånger i 

veckan.

Tabell 1. Bakgrundsfakta

Variabel N= 22  (%)

Kön
   Kvinna 
   Man

8         (36)  
14       (64)

Ålder
   30-49
   50-69
   70-89

5         (23)
11       (50)
6         (27)

År med sjukdom
   0-19
   20-39
   40-59

13       (59)
6         (27)
3         (14)

BMI
   18,5-24,9 normalvikt
   25,0-29,9 övervikt
   30,0 < fetma

n=21*
2         (10)
12       (57)
7         (33)

Rökare
Icke-rökare
Har rökt, men slutat  

3         (14)
6         (27)
13       (59)

Alkoholkonsumtion
   Aldrig
   1 ggr/mån eller mindre
   2-4 ggr/mån
   2-3 ggr/vecka
   4 ggr/vecka eller mer

3         (14)
8         (36)
7         (32)
4         (18)
0         ( 0 )

Resultaten i tabellen redovisas i procent som är avrundade till närmaste heltal. * Internt bortfall =1, då uppgift om 

vikt och längd saknades.

Information

Nästan alla deltagare hade fått information om sin sjukdom från läkare. Cirka hälften av deltagarna 

svarade att de hade fått information från sjuksköterskor i kombination med andra 
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informationskällor. Böcker, broschyrer och Internet svarades av cirka en tredjedel av deltagarna 

som informationskällor. Anhöriga samt vänner och bekanta angav 37 procent av deltagarna som 

informationskällor (Tabell 2).

Tabell 2. Deltagarnas källor för information om deras hudsjukdom.

Informationskällor N=22   (%)

Läkare
Sjuksköterska
Böcker/broschyrer
Internet
TV
Anhöriga
Vänner/bekanta

21       (95)
9         (41)
8         (36)
8         (36)
2         ( 9 )
3         (14)
5         (23)

Majoriteten av deltagarna svarade att de hade fått den information de behövde för att hantera sin 

hudsjukdom. Mer än hälften hade genomgått grundskoleutbildning, 41 procent av deltagarna hade 

gymnasial eller högre utbildning. Det fanns ingen signifikant samband mellan den information 

deltagarna hade fått för att hantera sin hudsjukdom och utbildningsnivå. (Tabell 3).

Tabell 3. Jämförelse mellan deltagarnas utbildningsnivå och om de fått information de behövde för 

att hantera sin hudsjukdom.

Information
    

Grundskola
(n)

Gymnasium
(n)

Högskola/
universitet
(n)

Total
(n)

P-värde*

Ja

Nej

11

2

2

3

3

1

16

6

0.162

Total 13 5 4 22
*Signifikans om p < 0.05

Nästan alla deltagarna svarade att de hade fått information som de behövde för att kunna hantera sin 

hudsjukdom. Deras egen kunskapsbedömning om sin sjukdom varierade. Hälften bedömde att deras 

kunskap var bra, 27 procent mindre bra och 23 procent svarade att deras kunskap om sin sjukdom 

var mycket bra. Cirka en fjärdedel hade svarat att de inte hade fått den information de behövde och 

uppgav sin kunskap om sin sjukdom som mindre bra. Ingen av deltagarna hade bedömt sin kunskap 
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om sin hudsjukdom som dålig därför presenterades inte detta svarsalternativ i tabellen. Det fanns 

signifikant starkt samband mellan den information deltagarna hade fått för att hantera sin 

hudsjukdom och deras egen kunskapsbedömning om sin hudsjukdom (Tabell 4). 

Tabell 4. Jämförelse mellan om deltagarna hade fått information de behövde för att hantera sin 

sjukdom och egen kunskapsbedömning om sin hudsjukdom.

Information Mindre bra
(n)

Bra
(n)

Mycket bra
(n)

Total
(n)

P-värde*

Ja

Nej

1

5

10

1

5

0

16

6

0.001

Total 6 11 5 22
*Signifikans om p < 0.05

Övriga kombinationer i tabell 5 innefattar internet, tv, anhöriga och vänner/bekanta. En deltagare i 

tabell 5 under övriga kombinationer hade endast fått information genom Internet och vänner. 

Sjuksköterska angavs inte som informationskälla i någon annan kombination än det som presenteras 

i tabell 5. Nästan alla hade fått information från läkare eller i kombination med läkare och andra 

informationskällor. Deltagare som hade fått information från både läkare och sjuksköterska ansåg 

att de hade bra och mycket bra kunskap om sin sjukdom. Det fanns ingen signifikant samband 

mellan deltagarnas egen kunskapsbedömning och källor de har fått information ifrån (Tabell 5).

Tabell 5. Jämförelse mellan deltagarnas egen kunskap om sin sjukdom och informationskällor.

Kunskap 
om 
sjukdom

Läkare
(n)

Läkare/
sjuksköterska
(n)

Läkare/
böcker
(n)

Läkare/
sjuksköterska/
övriga
kombinationer
(n)

Läkare/
övriga
kombinationer
(n)

Övriga
kombinationer
(n)

Total P-
värde*

Mindre 
bra

Bra

Mycket 
bra

3

1

1

0

1

0

0

2

0

0

3

4

2

4

0

1

0

0

6

11

5

0.087

Total 5 1 2 7 6 1 22

*Signifikans om p < 0.05

Det fanns ett signifikant mycket starkt samband mellan om deltagarna tyckte de hade fått
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information för att hantera sin hudsjukdom och hur nöjda de var med informationen de fått (Tabell 

6).

Tabell 6. Jämförelse mellan om deltagarna hade fått information de behövde för att hantera sin 

sjukdom och grad av nöjdhet med informationen de hade fått.

Information Missnöjd
(n)

Mindre 
nöjd
(n)

Nöjd
(n)

Mycket 
nöjd
(n)

Total P-värde*

Ja

Nej

0

0

1

6

11

0

4

0

16

6

0.000

Total 0 7 11 4 2
*Signifikans om p < 0.05

Information som deltagarna hade fått

Majoriteten av deltagarna hade fått information om olika behandlingsformer och mediciner för att 

lindra sina hudbesvär. En del upplevde, att informationen om behandlingar och medicinering hade 

varit knapphändig. Flertalet nämnde också att de hade fått information allmänt om sin sjukdom, 

men preciserade inte vilken. 

”Lite info om sjukdomen. Lite info om behandlingar som jag har haft/använder idag. Lite allmänt 

info kring sjukdomen i samhället/världen. Lite om alternativ medicins tanke osv. angående 

sjukdomen.”  (deltagare 9)

”Att det inte smittar men kan vara ärftligt. ... Att ljusbehandling och oljebad kan lindra och 

mjukgörande salva kan lindra.” (deltagare 16)

Få av deltagarna svarade att de hade fått information om livsstilsfaktorer som kan påverka deras 

sjukdom.

”Att psoriasis kan blossa upp vid oro-bekymmer-nedstämdhet. ...Att man blir trött. … Att jag kan 

leva som vanligt...”  (deltagare 16)

En deltagare svarade att den hade fått all information sedan 1963, vid sjukdomsdebut, men nämnde 

inte utförligare vilken information som hade givits. 
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Behov av information

Flera av deltagarna svarade att de ville få fortlöpande information om nya behandlingsformer och 

mediciner.

”Vill ha information när nya läkemedel kommer ut på marknaden.” (deltagare 17)

”...och nya sorts behandling som upptäcks och dess för/nackdelar/biverkningar.” (deltagare 9)

Information önskades också om olika livsstilsfaktorers påverkan på sjukdomen.

”Mer om livsstilsfaktorer. Ev. koppling till kost och andra sjukdomar. Min sjukdomsdebut kom i 

samband med utveckling av depression. Värre symptom i samband med återfall i depression.” 

(deltagare 8)

”Anknytning mellan sjukdom och diet.” (deltagare 9)

Deltagarna svarade även att de skulle vilja ha information om andras erfarenheter med sjukdom och 

behandlingar samt att informationen om deras sjukdom skulle ha givits redan vid sjukdomsdebut.

”Önskar att informationen jag har nu och min egna erfarenhet hade funnits från början. Allt hade 

fungerat så mycket bättre och jag har sluppit allt lidande som min psoriasis har orsakat mig.” 

(deltagare 19)

Några få deltagare svarade att de inte visste vilken information de behövde för hanteringen av sin 

hudsjukdom. Många svarade att de hade fått tillräckligt med information och behövde inget mer.

Stöd

Majoriteten av deltagarna fick det stöd de behövde för att hantera sin hudsjukdom. Cirka en 

fjärdedel svarade att de inte fick det stöd de behövde. Det fanns inga skillnader i svaren mellan män 

och kvinnor. De flesta av deltagarna var gifta eller sambo, 64 procent av dem svarade att de hade 

fått det stöd de behövde för att hantera sin sjukdom. Det fanns ingen signifikant samband mellan 

stödet deltagarna hade fått de behövde för att hantera sin hudsjukdom och civilstånd (Tabell 7).
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Tabell 7. Jämförelse mellan om deltagarna hade fått stöd de behövde för att hantera sin hudsjukdom  

och civilstånd.

Stöd Ensamstående
(n)

Särbo
(n)

Sambo/gift
(n)

Total
(n)

P-värde*

Ja

Nej

2

1

1

0

14

4

17

5

0.783

Total 3 1 18 22
*Signifikans om p < 0.05

Ingen av deltagarna hade bedömt sin kunskap om sin hudsjukdom som dålig därför presenterades 

inte detta svarsalternativ i tabellen. Det fanns signifikant starkt samband mellan stödet deltagarna 

hade fått de behövde för att hantera sin hudsjukdom och deras egen kunskapsbedömning om sin 

hudsjukdom (Tabell 8).

Tabell 8. Jämförelse mellan om deltagarna hade fått stöd de behövde för att hantera sin hudsjukdom 

och kunskap om sin sjukdom.

Stöd Mindre bra
(n)

Bra
(n)

Mycket bra
(n)

Total P-värde*

Ja

Nej

2

4

10

1

5

0

17

5

0.010

Total 6 11 5 22
*Signifikans om p < 0.05

Faktiskt stöd

Deltagarna hade fått stöd enligt följande: professionellt, medicinskt, privat och ekonomiskt stöd. 

Det professionella stödet hade de fått genom kontakt med läkare och sjuksköterska.

”Att läkare gör sig tid och visar förståelse ang. min sjukdom.” (deltagare 16)

”Träffar min hudläkare och om jag frågar så ringer jag hud och min läkare eller en sköterska 

svarar på mina frågor.” (deltagare 22)

Det medicinska stödet som nämndes var behandlingsalternativ och fungerande medicinering.
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”Idag får jag väldigt bra stöd och får prova olika behandlingar. Sprutor fungerar otroligt bra för 

mig...” (deltagare 19)

Som privat stöd nämnde deltagarna familj och vänner och andra personer med liknande besvär.

”Min fru och familj.” (deltagare 9)

”Stöd har jag genom mina vänner med samma besvär.” (deltagare 17)

En deltagare nämnde ekonomiskt stöd i form av handikappersättning. Även den information som 

deltagarna hade fått om sin sjukdom svarades som en form av stöd. Cirka en fjärdedel svarade dock 

att de inte fått något stöd. 

Behov av stöd

Deltagarna skulle vilja ha en tydlig långsiktig individuell plan gällande deras hudsjukdom och 

behandlingar som är enskilt anpassade. 

”Någon som kan sjukdom bryr sig om mig och arbeta kring just mig i helheten få att försöka hitta 

de saker som påverkar sjukdomen i mitt liv.” (deltagare 9)

”Skulle göras en tydligare, mer långsiktig plan.” (deltagare 2)

Deltagarna ville ha information om sin sjukdom och att det ansågs som ett stöd i sig. Deltagarna 

ansåg sig även behöva utbildning om psoriasis och hur det är att leva med denna sjukdom. 

Oberoende av om deltagarna hade fått stöd eller inte svarade de, att tillgängligheten till behandlande 

mottagning och få möjligheten att kunna rådgöra med läkare eller sjuksköterska när behovet 

uppstod, var viktigt.

DISKUSSION

Ett av huvudresultaten av denna studie visade att om deltagarna hade fått information om sin 

sjukdom som de var nöjda med, upplevdes det som ett stöd i sig. 

Ett av studiens syfte var att ta reda på vilken information och stöd deltagarna hade fått gällande sin 

hudsjukdom. Huvuddelen av deltagarna svarade att de hade fått information gällande olika 

behandlingsformer, mediciner samt allmänt om sin sjukdom. Ytterligare syfte var att ta reda på 
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vilken information och vilket stöd de ansåg sig behöva för att kunna hantera sin hudsjukdom. Den 

information deltagarna svarade att de behövde var i huvudsak fortlöpande information och 

uppdateringar gällande nya behandlingsformer och evidensbaserad kunskap om psoriasis. Andra 

huvudresultatet som kom fram var, att deltagarna vill ha en långsiktig individuell plan kring sig 

själva och sin sjukdom. 

Resultatdiskussion

I studien svarade deltagarna att de hade fått allmän information om sin hudsjukdom vilket blev 

svårtolkat då det inte beskrevs närmare, vad den allmänna informationen innehöll. De flesta av 

deltagarna var nöjda, men påtalade brister gällande information de hade fått. Detta resultat 

bekräftades av en tidigare undersökning som visade att psoriasispatienter fick för lite information 

om sin sjukdom (Psoriasisförbundet, 2013). Tidigare studie har visat, att information har stor 

betydelse för patientens välbefinnande och otillräcklig information kan ge ökat lidande (Nydén, 

Petersson & Nyström, 2003) vilket kan undvikas genom vårdpersonalens lyhördhet gentemot 

patientens individuella behov. Alla samtal mellan vårdpersonal och patient kommer att innebära 

utbyte av information. Det kan vara väsentligt att komma ihåg, att information som lämnas till en 

patient, inte nödvändigtvis kommer att förstås eller minnas. För att förstärka den information som 

ges och ge patienten möjlighet till mer permanent kunskap, kan vårdpersonal komplettera muntlig 

information med skriftlig. Endast en deltagare förmedlade upplevelsen av att ha fått information om 

allt som fanns att veta om sin sjukdom. Detta var positivt, även fast deltagaren inte förklarade 

närmare var det innefattade, så hade det en tyngd av en enskild uppfattning. Ett starkt samband 

fanns i jämförelsen mellan om deltagarna hade fått information de behövde för att hantera sin 

sjukdom och deras egen kunskapsbedömning. De deltagarna som svarade att deras kunskap om sin 

hudsjukdom var bra hade även fått information om sin sjukdom.

Fåtalet av studiens deltagare hade fått information om olika livsstilsfaktorer och flera svarade, att 

dem önskade information om livsstilsfaktorerna, som kan påverka både deras sjukdom och 

hanteringen av den. I olika studier (Duvetorp, Ljungberg & Seifert, 2013; Zhang, Hongyan, Te-

Shao, Yang & Wang, 2002; Fortes et al., 2005; Herron et al., 2005) beskrevs livsstilsfaktorers 

betydelse för välmåendet samt påverkan av sjukdomens svårighetsgrad hos psoriasispatienter. De 

flesta deltagarna i denna studie hade rökt tidigare men slutat, vilket kan vara ett resultat av att de 

fått information om att rökning påverkar sjukdomen negativt. En femtedel av deltagarna svarade, att 
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de konsumerade alkohol två till tre gånger i veckan. Ökad alkoholkonsumtion ökar 

svårighetsgraden av psoriasis enligt tidigare gjorda studier (Fortes et al., 2005; Hayes & Koo, 

2010). Majoriteten av deltagarna var överviktiga, vilket kan förklaras på mer än ett sätt. Det kan 

vara tecken på att de inte fått information om just denna faktor eller att den som givit informationen 

haft svårigheter att samtala kring detta. Deltagarna hade vid sjukdomens debut kanske funnit tröst i 

ätandet, som beskrevs i en studie av Herron et al. (2005). De kan även hamnat i en ond cirkel och 

fått svårigheter att ta itu med sin övervikt. Olika studier har visat, att patienter med psoriasis har 

svårigheter med sitt utseende och kan uppleva utanförskap på grund av sina hudutslag (Schmid-Ott 

et al., 2005; Klopstad Wahl et al., 2002). Kombinationen av att ha psoriasisutslag och vara 

överviktig kan vara svårt att hantera själv utan stöd (W. Roongpisuthipong  et al., 2013). Det är 

viktigt att vårdpersonal känner till detta och informerar patienterna i tidigt skede av sjukdomen. Det 

ska erbjudas ett professionellt stöd som bör innefatta en individuell plan för viktminskning och att 

information ges om olika livsstilsfaktorers påverkan på hudsjukdomen (Duvetorp, Ljungberg & 

Seifert, 2013). 

Deltagarna i studien förväntade sig att få informationen både av läkaren och sjuksköterskan, 

fortlöpande och speciellt var det gäller nya behandlingsformer och mediciner som tagits fram. 

Deltagarna hade olika förväntningar på vården och på information som ges och på vilket sätt.

Patientinformation är en integrerad del av sjuksköterskans omvårdnad, men prioriteras inte i ett 

kostnadsmedvetet samhälle. Färre än hälften av deltagarna svarade att informationen kom från 

sjuksköterskan vilket var förvånansvärt lågt. Men där sjuksköterskan var delaktig som 

informationskälla upplevdes informationen av god kvalité. Sjuksköterskor är skyldiga att ge 

patienten information om dennes tillstånd och de olika valmöjligheter till vård som finns att tillgå 

(SOSFS, 2005).

Resultatet i studien visade att det hade betydelse för deltagarna att de fick information om sin 

sjukdom vid sjukdomsdebut, men även senare, när de har levt med sjukdomen ett tag. Det nämndes 

också att tillgängligheten till behandlande mottagning var väsentlig vid eventuella frågor som kunde 

uppstå. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen ska vården vara lätt tillgänglig, vilket är ett krav för god 

vård (SFS, 1982:763). Tillkomsten av Internet har öppnat enorma möjligheter för patienter att söka 

evidensbaserad kunskap om sin sjukdom och även finna olika nätverk såsom Psoriasisförbundet. 

Sådana nätverk för att känna tillhörighet med andra människor i liknande situation, har betydelse, 
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vilket nämndes av deltagarna i denna studie. Dessvärre kan även information som inte är 

evidensbaserad hittas via Internet. Att tillförlitliga informationskällor finns bör patienterna 

informeras om i ett tidigt skede, så att de kan få till sig kunskap om sin sjukdom och även få ökad 

kunskap av att hantera olika livsstilsfaktorer som kan påverka deras sjukdom.

Ett av huvudresultaten i denna studie var, att vårdpersonal behöver ta mer hänsyn till personen 

bakom sjukdomen och tillsammans med den enskilde patienten lägga upp en individuell plan som 

behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt. I förlängningen gör det, att den enskilda patienten 

blir mer synlig och känner sig trygg i sin situation och då kan känna ett professionellt stöd. I 

undersökningen framgick det att det fanns ett starkt samband mellan om deltagarna hade fått stöd de 

behövde för att hantera sin sjukdom och deras egen kunskapsbedömning om sin hudsjukdom. 

Svarade deltagarna att deras kunskap om sin sjukdom var bra, upplevde de även en trygghet i sin 

situation som reflekterades i svaren om både i det stöd de fått och hade behov av. Deltagarna som 

var nöjda med informationen de hade fått, för att hantera sin hudsjukdom, ansåg, att informationen 

räckte som stöd i sig och preciserade det inte i ytterligare svar. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska patienten ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och olika behandlingsmetoder som finns. Hälso- och sjukvården ska också tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården och behandlingen ska i möjligaste 

mån planeras och genomföras i samråd med patienten (SFS, 1982:763). Det är viktigt att 

sjuksköterskan vägleder och stödjer patienter som söker information, vilket i förlängningen visar, 

att vårdpersonal bryr sig om patienterna. Detta visade sig också ha betydelse för deltagarna i 

studien. Sjuksköterskan kan som kunskapsspridare bidra till en ökad förståelse hos patienten. En 

god fysisk och psykisk miljö bör skapas av vårdpersonalen för att få patienter att våga öppna sig 

och berätta om sina upplevelser och behov. Genom att sjuksköterskan är lyhörd och har en dialog 

med patienten, kan ett ömsesidigt förtroende leda till att patienten känner sig trygg och blir sedd 

(SOSFS, 2005). Att som sjuksköterska lyssna, vara lyhörd och vårda samtalet med en patient som 

befinner sig i en utsatt situation medverkar till, att patienten bibehåller sin värdighet och minskar 

risken för ökat lidande och känner ett stöd. Att inte bli sedd och bekräftad, beskriver Katie Eriksson,

är ett sett att förintas (Eriksson, 1994). Det är sjuksköterskans ansvar att motverka detta.
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Metoddiskussion

Metoden i denna studie hade deskriptiv design och kvalitativ analys för detta ansågs lämpligt för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. När syftet är att mäta människors känslor, åsikter och 

upplevelser anses enkät lämplig som instrument (Trost, 2007). Frågeformulär är vanliga också 

enligt Andersson (2001) när det önskas att komma åt personers attityder och grundläggande 

inställningar till olika frågor. För att samla in den data författarna var intresserade av valdes 

enkätundersökning som metod då deltagarnas subjektiva åsikter och tankar gällande information 

och stöd för hanteringen av sin hudsjukdom var väsentliga för denna studie. Utformningen av 

frågeformuläret var tidskrävande och innehållet formulerades om vid flera tillfällen tills författarna 

var nöjda med patientformuläret. Vid konstrueringen av frågeformuläret blandades olika typer av 

frågor, både slutna och öppna, för att respondenterna inte skulle tröttna på att svara. Tydliga och väl 

genomarbetade frågor användes för att minimera risken för missuppfattningar i frågeformuläret och 

med detta höja graden på reliabilitet. Författarna eftersträvade hög validitet och reliabilitet vid

utforming av frågeformuläret. Inspirationskällan för egenkonstruerat frågeformulär, PsoRegs 

patientformulär, är ett validerat instrument, vilket stärker validiteten på frågeformuläret i denna 

studie. Då författarna fick svar på studiens syfte genom deltagarnas svar bekräftade detta också 

frågeformulärets validitet. Reliabiliteten tros vara hög, med förutsättning att deltagarna har svarat 

sanningsenligt, vilket författarna anser.

Verksamheten där studien genomfördes hade många patienter som fyllde inklusionskriterier vilket 

möjliggjorde ett tillräckligt stort patientunderlag. Styrkan i studien var att frågeformuläret 

pilottestades för att kunna upptäcka eventuella otydligheter i formuleringar. Efter att testpersonerna 

lämnade positiv respons skickades frågeformulären ut till utvalda deltagarna. Av 50 tillfrågade 

valde 22 deltagare att besvara och returnera frågeformuläret. Anledning till att bortfallet blev mer än 

hälften kan vara svårt att reflektera kring. Den mänskliga faktorn kan ha betydelse genom attt inte 

vilja lämna ut uppgifter om sig själv, eventuellt inte ha ork eller lust. 

Fördelen med enkätundersökningen var att flera deltagare kunde inkluderas i studien och själva 

datainsamlingen gick relativt fort jämfört med till exempel genomförandet av intervjustudie. 

Besvara ett frågeformulär har ytterligare fördel med att deltagare förblir anonyma och får större 

frihet att svara ärligt. Det finns inte heller någon risk för så kallad intervjuareffekten där deltagarnas 
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svar kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. Analys av resultaten vid enkätstudie är ofta 

lättare än vid intervjuer där tolkningar av intervjupersonernas svar kan vara mycket svåra. 

Enligt Trost (2012) bör det undvikas att använda öppna frågor i frågeformulären. Öppna kvalitativa 

frågor kräver mer eftertanke och tid från svarande. Personer med svårigheter att skriva, läsa eller 

uttrycka sig i skrift är mindre benägna att besvara öppna frågor. Internt bortfall på öppna frågor blir 

ofta stort enligt Trost (2012) vilket inte bekräftades i vår studie. Ett fåtal deltagare i denna studie 

skrev långa och utförliga svar, medans flera dock bara något, några enstaka ord. Detta försvårade 

analysen av insamlade data. Författarna valde att inkludera öppna frågor i frågeformuläret då 

fördelen med denna typ av frågor är att inte kunna begränsa eller styra deltagarna till i förväg 

bestämda svar och de får utrymme för nyanserade och utförliga svar. Även om inte alla deltagare 

valde att svara utförligt på öppna frågor, så var alla synpunkter som kom fram intressanta och 

värdefulla för författarna. 

Frågeformulären distribuerades via post och nackdelen med det var att deltagarna saknade 

möjligheten att få förtydligande information vid eventuella oklarheter. Detta problem kan 

minimeras genom tydliga frågor, vilket har eftersträvats. Fördelen med postenkät är att deltagarna 

får gott om tid att besvara frågeformuläret och därmed kunna i lugn och ro överväga 

svarsalternativen. Urvalet i denna studie förmodas vara representativt för enhet där studien 

genomfördes, vilket gör att resultatet troligtvis kan vara representativt för både vald enhet samt 

liknande enheter vid andra sjukhus i Sverige.

Vidare forskning

Intressant vore att göra en ny studie och inkludera flera hudmottagningar i Sverige. Frågeformuläret 

skulle kunna kompletteras med frågor av livskvalité och jämföra svaren med frågorna om 

information och stöd. Intervjuer skulle kunna vara lämpliga för att bättre kunna fånga upp 

patienternas subjektiva upplevelser, åsikter och känslor gällande information och stöd.

Kliniska implikationer

De kliniska implikationer i studien kan medföra förändringar i rutiner kring information och stöd 

för patienterna på hudmottagningen där studien genomfördes. Informationen som ges ska vara 

uppdaterad, evidensbaserad samt individuellt anpassad. Vårdpersonal ska vara lyhörd för 
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patienternas behov av stöd. Det finns alltid möjlighet till förbättringar genom att värdera och 

prioritera patientens behov av information och stöd genom samtal med olika professioner i vården. 

Slutsats

● Deltagarna hade fått information främst om olika behandlingsformer och mediciner samt allmänt 

om sin sjukdom, men det fanns brister.

● Deltagarna ansåg sig att behöva information om evidensbaserad kunskap om psoriasis och 

livsstilsfaktorers påverkan på sjukdomen.

● Majoriteten av deltagarna uppfattade, att de hade fått det stöd de behövde för att hantera sin 

hudsjukdom. Kände deltagarna sig välinformerade, upplevdes det som stöd i sig.

● En långsiktig individuell plan kring sig själva och sin sjukdom ansågs som stöd deltagarna 

behövde.
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BILAGA 1. PATIENTFORMULÄR

Patientformulär
1. Kvinna     □          Man      □

2. Ålder                   

3. Ålder vid sjukdomsdebut              

4. Din längd                    cm

5. Din vikt                       kg

6. Civilstånd

Sambo/gift □ Särbo □ Ensamstående □

7. Utbildningsnivå

Grundskola    □       Gymnasium    □         Högskola/universitet  □

8. Röker du?        Ja □       Nej  □ Slutade år                

9. Din alkoholkonsumtion?

Aldrig                            □
1 ggr/mån eller mindre       □
2-4 ggr/mån                        □
2-3 ggr/vecka                     □
4ggr/vecka eller mer          □

Hur många standardglas (exempel på bilden) dricker du då?                   
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10. Hur bedömer du din kunskap om din hudsjukdom?

Mycket bra              □
Bra                            □
Mindre bra            □
Dålig               □

  
11. Hur har du fått information om din hudsjukdom? (Du kan kryssa i flera alternativ)

Läkare              □
Sjuksköterska            □
Böcker/broschyrer   □
Internet               □
TV                            □
Anhöriga                  □
Vänner/bekanta       □

12. Vilken information har du fått? 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              
13. Hur nöjd är du med den informationen du har fått?

Mycket nöjd □
Nöjd □
Mindre nöjd □
Missnöjd □

14. Tycker du att du har fått den information du behöver för att hantera din hudsjukdom?

Ja □ Nej □
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15. Vilken information skulle du vilja ha/behöva för att kunna hantera din hudsjukdom?

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

16. Vilket stöd får du?

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                

17. Får du det stödet du behöver för att hantera din hudsjukdom?

Ja □ Nej □

18. Vilket stöd skulle du vilja ha/behöva för att kunna hantera din hudsjukdom?

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        


