
Psoriasis 
– en del av livet



Bästa läsare,
Detta informationsblad ger mångsidiga baskunskaper om 

den inflammatoriska hud- och ledsjukdomen psoriasis. Även 

om sjukdomen är kronisk till sin karaktär, har man utvecklat 

många behandlingsmetoder som hjälper att få symptomen 

under kontroll och till och med att fullständigt försvinna. Den 

egna livskvaliteten ska inte undervärderas – det lönar sig att 

aktivt söka information och sätt att tygla psoriasis.  

Din läkare, patientorganisationerna och det här 

informationsbladet hjälper dig att leva ett normalt liv och 

njuta av det fullt ut.



Vad är psoriasis?
Förekomst
Psoriasis är en långtidssjukdom som drabbat ca 150 000 

personer i Finland, dvs. 2–3 % av befolkningen. Psoriasis 

är en inflammatorisk sjukdom som orsakar hudsymptom, 

ofta på naglarna och ibland vid lederna. Ungefär var 

femte psoriatiker har också ledsymptom (ledpsoriasis). 

Psoriasis smittar inte.

Hudsymptomen
Symptomen på huden är tydligt avgränsade, rodnande 

och förtjockade fläckar som fjällar. Fjällningen beror på 

den ökade celldelningshastigheten i överhuden. Rod-

naden beror på inflammation och ökad blodcirkulation i 

läderhuden under överhuden. 

Symptomen varierar från några enstaka fläckar till en om-

fattande fläckformation. Symptomen och svårighetsgra-

den kan också variera hos en patient vid olika tidpunkter. 

Det är typiskt att symptomen varierar och är oförutsäg-

bara. Ibland finns det även längre perioder utan eller med 

enbart lindriga symptom. I sjukdomsförloppet förekommer 

det variation enligt årstider: många har svårare symptom 

på vintern och lindrigare symptom på sommaren.
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riklig alkoholanvändning, vissa mediciner och stress. 

Dessa faktorer kan också göra symptomen värre hos 

några psoriatiker. Symptomen kan börja i vilken ålder som 

helst. Vanligen bryter psoriasis ut under puberteten eller 

hos unga vuxna.  

Diagnos
Det finns inget laboratorieprov för att diagnostisera pso-

riasis, utan diagnosen baserar sig på läkarens specialkun-

skaper och erfarenhet. Ibland kan man ta en provbit av 

huden för att säkerställa diagnosen. Det finns inte heller 

något laboratorieprov för att diagnostisera ledpsoriasis. 

Då kan man använda röntgendiagnostik eller diagnostik 

med magnetisk resonanstomografi. I samband med hud- 

och ledpsoriasis förekommer det ofta även symptom på 

naglarna. 

Om läkaren misstänker att patienten lider av psoriasis, 

undersöker läkaren patientens hud. Utöver en fysisk un-

dersökning sätter läkaren sig in i patientens tidigare och 

nuvarande sjukdomar och frågar om levnadsvanor och 

ärftliga faktorer m.m.

 

Ledsymptom
Det är viktigt att patienten berättar för sin läkare om det 

förekommer ömhet, styvhet och svullnad i lederna, efter-

som det kan vara ett tecken på ledpsoriasisens symptom. 

Då är det viktigt att påbörja behandlingen så snart som 

möjligt. Om behandlingen inte fås i gång, kan lederna 

skadas med tiden. Detta förorsakar smärta, och förmågan 

att klara av vardagliga funktioner kan försämras.  

Ärftligheten och yttre faktorer
Utvecklingen av psoriasis är förknippad med en ärftlig 

benägenhet som förmedlas av flera gener. Eftersom pso-

riasis är en sjukdom med mer än en samverkande orsak, 

kan den ”hoppa över” några generationer. Därutöver 

förekommer det inte symptom hos alla som har en ärftlig 

benägenhet. Enligt nuvarande kunskap finns det inga för-

siktighetsåtgärder som förhindrar sjukdomen att bryta ut.

Förutom den nedärvda benägenheten att insjukna finns 

det ett antal yttre faktorer som kan utlösa sjukdomen, 

som t.ex. infektioner, skador på huden, operationssår, 



Olika former
av sjukdomen
 

Vid småfläckig psoriasis (psoriasis guttata) förekommer 

det små fläckar, vars diameter är mindre än en centime-

ter, överallt på huden. Småfläckig psoriasis är vanlig då 

sjukdomen bryter ut, t.ex. i tonåren efter angina, och kan 

senare ändras till storfläckig psoriasis. 

Fläckpsoriasis (psoriasis vulgaris) är den vanligaste formen 

av sjukdomen där fläckar av varierande storlek förekommer 

på huden, oftast på armbågarna, knäna, korsryggen och 

i hårbottnen. Fläckarnas storlek kan variera från en centi-

meter i diameter till en handsbredd eller större. Mjäll kan 

förekomma i mycket tunna eller i tjocka lager på fläckarna. 

Ovanligare former av sjukdomen är böjveckspsoriasis (pso-

riasis inversa) ja pustulär psoriasis (psoriasis pustulosa). 

Böjveckspsoriasis förekommer i hudvecken på kroppen 

t.ex. i naveln, under örsnibbarna, under brösten, i ljumskar-

na, underlivet och i hudvecket mellan skinkorna. Sympto-

men vid böjveckspsoriasis skiljer sig från fläckpsoriasis. 

Fläcken är tydligt avgränsad men tunn, rodnande och utan 

fjällning. Fläcken kan också vara fuktig, vilket gör det svårt 

att avgöra om sjukdomen är en svampinfektion. 

Pustulär psoriasis orsakar små gulaktiga ytliga varblåsor 

på huden som ofta ger klåda. Blåsorna förekommer oftast 

i handflatorna och på fotsulorna, men i svåra fall även på 
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Risken för associerade 
sjukdomar
Tidigare ansåg man att psoriasis enbart är en inflammatorisk 

hud- och ledsjukdom, men de nyaste forskningsresultaten 

har också lyft fram andra sjukdomar som är förknippade 

med psoriasis. Svår psoriasis är förknippad med en förhöjd 

risk för hjärt-kärlsjukdomar. Sjukdomen upprätthåller ett 

inflammatoriskt tillstånd i kroppen och även kontinuerliga 

behandlingar belastar kroppen. Därutöver förorsakar psoria-

sis psykisk och social stress. 

Effektiv vård av hud- och ledinflammationer främjar psoria-

tikerns allmänna hälsa. För att förebygga uppkomsten av 

associerade sjukdomar behövs det hälsohandledning som 

påbörjats i ett tillräckligt tidigt skede, viktkontroll, blodtrycks-

mätning samt uppföljning av socker- och fettvärden i blodet. 

Sjukdomssymptomen kan hållas under kontroll med hjälp av 

regelbunden, effektiv vård och hälsosamma levnadsvanor. 
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komma tidigare än hudsymptomen. Utan vård kan ledpso-

riasis skada lederna, och förmågan att klara av vardagliga 

funktioner kan försämras betydligt.

Nagelpsoriasis orsakar ofta sådana symptom på naglar, 

som inte är lätta att behandla. Det är dock bra att ta väl 

hand om naglarna, vare sig de är friska eller skadade. 

T.ex. fotterapeuter kan ge råd för nagelvård. Till och med 

hälften av patienter med hudpsoriasis och 80 % av pa-

tienter med ledpsoriasis har förändringar på sina naglar. I 

enstaka fall förekommer psoriasis enbart på naglarna. 

Den viktigaste behandlingsmetoden är lokal behandling, 

som kortison- och kombinationssalvor eller -lösningar. 

Invärtes läkemedel som används vid svår psoriasis, som 

biologiska läkemedel eller metotrexat, kan lindra psoriasis 

på naglarna. 

Vanligaste
symptom

på naglarna 

Missbildning, den 
normala formen på 

nageln störs 

Nageln blir tjockareNageln lossnar
från nagelbädden 

Färgförändringar,
t.ex. gulbrun

färgning

Förändringar i form
av fördjupningar, små eller 

stora fördjupningar
på nagelplattan

andra delar av kroppen. (Pustulosis palmoplantaris (PPP) 

som orsakar rodnad, fjällning och varblåsor i handflatorna 

och på fotsulorna är i sin tur, enligt den nuvarande uppfatt-

ningen, en sjukdom för sig.)

Erytrodermisk psoriasis (psoriasis erythrodermica) är en 

ovanlig och allvarlig form av sjukdomen. Då omfattar 

hudsymptomen en stor del av huden (mer än 75 % av 

huden) eller hela huden. Denna form av sjukdomen kräver 

sjukhusvård. 

Ledpsoriasis (psoriasis arthropatica) är en långvarig, in-

flammatorisk ledsjukdom, som kan förekomma i vilken led 

som helst, även i ryggraden, men oftast i lemmarnas små 

leder. Den är lika vanlig hos män och kvinnor. Sjukdomen 

bryter typiskt ut vid 30–50 års ålder. Uppskattningsvis 

hos ca 20–25 % av patienter som lider av hudpsoriasis 

förekommer även ledpsoriasis. Liksom vid hudpsoriasis är 

benägenheten att insjukna i ledpsoriasis ärftlig. En spe-

cialläkare i reumasjukdomar har bästa förutsättningar att 

diagnostisera ledpsoriasis. 

Symptomen omfattar smärta, svullnad och ömhet i 

lederna. Morgonstyvhet och problem med ömma leder 

förekommer ofta. Leder, muskler och senor kan vara ömma 

när man trycker på dem. I samband med ledinflammation 

kan det också förekomma ”korvliknande” svullnad på fing-

rar och tår, ögoninflammationer och förändringar på naglar. 

Ledsymptomen bryter oftast ut när flera år har gått sedan 

de första hudsymptomen. Ibland kan ledsymptom före-



klassificering av
svårighetsgraden  
Psoriasis klassificeras som lindrig, medelsvår eller svår. 

Sjukdomens omfattning bedöms med hjälp av handflate-

metoden. Den baserar sig på antagandet att handflatans 

yta motsvarar 1 % av hudens totala yta. Om psoriasis-

området är lika stort som handflatan, är dess omfattning 

1 %. Då klassificeras psoriasis som lindrig. Vid klassifi-

cering av psoriasisens svårighetsgrad tar man förutom 

förekomstområdet och dess storlek även i beaktande rod-

naden, tjockheten och fjällningen av psoriasisfläckar samt 

den psykiska inverkan som sjukdomen medför. Exempel-

vis kan en fläck på 1 % i ansiktet eller handen medföra en 

större psykisk inverkan än en fläck på 10 % på en annan 

del av kroppen som lätt kan döljas.

Svår – täcker mera än 10 % av kroppen. 

Medelsvår – täcker 5–10 % av kroppen.

Lindrig – täcker under 5 % av kroppen.
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Behandlingsformer av 
psoriasis 
Lokala behandlingar
Vid vård av psoriasis används allmänt lokala behandlingar 

som appliceras på huden, t.ex. bassalvor, kortisonsalvor 

och D-vitaminsalvor.

 

Bassalvorna gör huden mjuk och tillför den fuktighet hos 

psoriatikerna. De minskar också fjällningen på huden. Även 

om bassalvorna inte botar själva sjukdomen som sådan, 

är de en viktig del av grundvården och hos en del patienter 

minskar de klådan, ömheten och rodnaden på huden.

Vid behandling av lindrig psoriasis eller psoriasis som 

förekommer på tunna hudområden (ansiktet, hudvecken) 

används milt verkande kortisonsalvor. Kortisonsalvor med 
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starkare verkan används på motsvarande sätt vid be-

handling av svårare eksem. Eftersom kortisonsalvor också 

inverkar ofördelaktigt, orsakar t.ex. förtunning av huden, 

ska de användas i perioder. De gör den ökade celldelning-

en långsammare och dämpar inflammationen effektivt. 

Även D-vitaminsalvorna siktar på att dämpa celldelningen. 

De används också i kombinationssalvor tillsammans med 

kortison. 

Ljusbehandling
Ultraviolett strålning från solen eller ljusbehandlingsap-

parater anses vara den naturligaste behandlingsformen 

för psoriasis. UV-strålningen dämpar celldelningen och 

lindrar inflammationen. 

Den mest använda ljusbehandlingsformen är UVB-be-

handling (nuförtiden i synnerhet smalbands-UVB), som 

oftast ges vid sjukhusets hudklinik. En annan möjlighet till 

ljusbehandling är PUVA-behandling, oftast som PUVA-

bad eller en lokal salva-PUVA, som är avsedd för handfla-

tor och fotsulor. PUVA-behandlingen består av psoralen i 

badvattnet eller i en salva tillsammans med UVA-ljus. 

Ljusbehandling ges oftast inom öppenvården i perioder 

på ca 20 dagar så att vården stör det normala livet så litet 

som möjligt. Högst två vårdperioder ges per år. De lokala 

psoriasisföreningarna hyr ut UVB-ljusbehandlingsappara-

ter och t.ex. ljuskam för vård av hårbottnen till psoriatiker 

enligt läkarordination för hemanvändning. Användning av 



ljusbehandling bör följas upp med ljuskortet som fås från 

ljusvårdenheter. Vintertid, då psoriasissymptomen vanligt-

vis är som värst, reser många psoriatiker med medelsvår 

till svår psoriasis till södern, där det finns tillräckligt med 

solljus för att lindra symptomen. Vid dosering av solljus 

ska hudtypen och dess ljuskänslighet tas i beaktande. Att 

solbada för mycket höjer risken för hudcancer, speciellt 

om huden blir bränd. Solljuset läker ofta psoriasiseksem 

på ett effektivt sätt och hos en del psoriatiker försvinner 

symptomen för flera månader. Hos andra återkommer 

psoriasisen en tid efter solbadandet. 

Solbetonad anpassningsträning
Psoriasisförbundet anordnar handledda, två veckor långa 

solbetonade anpassningsträningskurser på Kanarieö-

arna. På resorna kan personer med hud- och ledpsoriasis 

utbyta erfarenheter med varandra. Kamratgruppens stöd 

tillsammans med solljusets gynnsamma påverkan höjer 

ofta humöret och livskvaliteten avsevärt.

Systemisk behandling
Vid systemisk behandling används invärtes läkemedel, 

antingen tabletter eller injektioner. Systemisk behandling 

skiljer sig från lokalbehandling genom att den inverkar på 

hela kroppen och inte enbart på psoriasisfläckarna. Där-

för används systemisk behandling endast hos psoriatiker 

som lider av medelsvår eller svår psoriasis eller om andra 

behandlingsmetoder inte har någon effekt. Biverkningar 

kan förekomma både vid användning av systemisk be-

handling och lokalbehandling. 



som överaktiverats. Eftersom de är effektiva i hela krop-

pen, verkar de även fördelaktigt på potentiella ledsymp-

tom. Biologiska behandlingar används hos psoriatiker 

med medelsvår psoriasis och särskilt hos psoriatiker med 

svår psoriasis, om andra systemiska behandlingsformer 

inte har en tillfredsställande effekt.

Vård av ledpsoriasis
Oftast vårdas ledpsoriasis med hjälp av antiinflamma-

toriska och smärtlindrande ämnen samt läkemedel för 

reuma, varav de nyaste är biologiska läkemedel. Leder 

och inflammerade senor kan också vårdas lokalt med 

hjälp av kortisoninjektioner. Aktivt motionerande lindrar 

smärta och styvhet. Fysioterapeuten ger råd för ledvänlig 

träning och motion.

Flera preparat är tillgängliga för
systemisk behandling av psoriasis: 

Läkemedel i form av tabletter

A-vitaminderivat (retinoider) kan användas vid vård av 

svår fläckpsoriasis, om lokal- och ljusbehandlingar inte 

har en tillfredsställande effekt. Retinoider normaliserar 

celldelningen. Vården kan stödas med UVB- eller PUVA-

behandling och D-vitaminsalvor. Doseringen är individuell. 

Metotrexat är det mest använda invärtes läkemedlet vid 

vård av psoriasis. Det har en effekt på både hud- och led-

psoriasis genom att dämpa inflammationen. Metotrexat 

kan även användas i form av injektioner. 

Vid vård av mycket svår och utspridd psoriasis används

ciklosporin. Doseringen bestäms enligt patientens vikt 

och den önskade effekten med hänsyn till potentiella 

biverkningar. 

Biologiska behandlingar

Med ett biologiskt läkemedel hänvisar man vanligtvis till 

ett preparat vars tillverkningsprocess är bioteknologisk 

och utnyttjar levande celler. Vid biologisk vård av pso-

riasis används läkemedel som doseras intravenöst eller 

under huden. Då varierar doseringsfrekvensen från två 

doser i veckan till fyra doser om året. 

Biologiska behandlingsformer är s.k. selektiva läkemedel 

vars effekt förmedlas genom att dämpa immunförsvaret 
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Inverkan på arbets- 
och handlings-
förmågan
Psoriasis, ledskador och associerade sjukdomar kan 

begränsa arbetsförmågan och yrkesvalet. 

Arbetsgivaren borde ha en flexibel inställning till frånvaro 

p.g.a. solbetonad anpassningsträning eller sjukhusbesök. 

Ibland vill arbetsgivarna inte anställa psoriatiker med hud-

symptom till restauranger eller kundbetjäningsuppgifter. 

Det här är dock ingen orsak till nedstämdhet, eftersom 

symptomen kan lindras med hjälp av moderna vårdformer 

mycket effektivt och utomstående behöver inte nödvän-

digtvis märka sjukdomen alls. 

Att klara sig i vissa yrken kan bli svårare. Enligt under-

sökningarna vill över 40 % av de som står utanför arbets-

livet återvända till arbetslivet när hälsotillståndet tillåter. 

Ungefär varannan kroniker är villig att utbilda sig till ett 

nytt yrke. 

Effektiv psoriasisvård minskar även sjukfrånvaron. Det 

lönar sig att aktivt diskutera olika vårdalternativ med vård-

personalen och läkaren. 



hjälp och stöd
Takaisin toimeen  

-portalen innehål-

ler information från 

olika källor som hjälper 

kroniker att stanna kvar i 

arbetslivet och återvända till arbetet. Där finns också svar 

på besökarnas frågor samt berättelser om hur psoriatiker 

lyckats övervinna sina svårigheter. www.takaisintoimeen.fi

Psoriasiskunskap åt ungdomar
Ungdomarnas egen I’m not psori-portal innehåller t.ex. 

bloggar, där ungdomarna berättar hur sjukdomen ställer 

utmaningar och påverkar livet. Ungdomarnas fadderläkare 

berättar om psoriasis i sin blogg.  

www.imnotpsori.fi

Nupso är grundad år 1990 och har ca 1 500 unga med-

lemmar. Alla medlemmar i Psoriasisförbundets lokal-

föreningar under 30 år är samtidigt med i Nupso, som 

är en egen sammanslutning för unga psoriatiker under 

Psoriasisförbundets paraply. Målet för verksamheten 

är att främja ungdomarnas anpassning till en långtids-

sjukdom, erbjuda ett forum där de kan utbyta erfarenhe-

ter, stöda deras vardag och höja deras livskvalitet. Det 

är också meningen att ungdomarna bekantar sig med 

föreningsverksamheten överlag. Årligen ordnas det träffar 

med olika teman runt om i Finland, t.ex. skid-, segel- och 

andra läger. Ungdomar som fyllt 18 år kan också söka sig 

till Psoriasisförbundets anpassningsträningskurser. 

www.nupso.fi, Nupso Facebook
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Välkommen att bli
medlem i Psoriasis-
förbundet och dess
medlemsföreningar! 
Psoriasisförbundet tillsammans med sina medlems-

föreningar är en gemensam organisation för alla som 

lider av psoriasis. Förbundets mål är hög livskvalitet för 

psoriatikerna. Förbundet arbetar för mera kunskap om 

psoriasis och medverkar för att patienterna skall få den 

bästa möjliga vård som är tillgänglig. Förbundet bevakar 

medlemmarnas intressen och ordnar rehabilitering. I Hel-

singfors driver Psoriasisförbundet Psoriasiscentret, som 

ordnar olika anpassningstränings- och rehabiliteringskur-

ser. Lokalföreningarna fungerar som en förbindelselänk 

mellan psoriatikerna och ordnar mångsidig verksamhet åt 

sina medlemmar. 

Föreningen är en kamratgrupp, som ger råd för livet med 

sjukdomen. Föreningarna erbjuder möjlighet att delta i 

olika evenemang och rekreationsverksamhet. De ordnar 

olika tillställningar, där även yrkesverksamma inom hälso-

vården berättar om psoriasis och dess vård, rehabilitering 

samt de nyaste forskningsresultaten inom området. Det 

finns 45 lokalföreningar som tillsammans har mera än

13 000 medlemmar.
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Bli medlem i Psoriasisförbundets
medlemsförening!
Genom att ansluta dig till psoriasisföreningen kan du använda 
förmåner, som beskrivs närmare på föreningarnas och förbun-
dets webbsida samt i förbundets egen tidning, Ihonaika, som 
kommer hem till var och en som betalat medlemsavgiften. Du 
kan bli medlem antingen genom att skicka oss den här anslut-
ningsblanketten eller genom att ringa eller skicka oss e-post. 

 Jag tar gärna emot Jag vill inte ha
 Ihonaika-tidningen Ihonaika-tidningen

 Jag önskar inte ännu bli medlem, men jag prenumererar
 gärna på en årgång av Ihonaika-tidningen till priset på 35 €.

 Mina uppgifter får användas till forskningsändamål, som orga-
 niserats av förbundet eller som fått förbundets godkännande. 

 Mina uppgifter får inte användas till forskningsändamål, som
         organiserats av förbundet eller som fått förbundets godkännande. 

        K
lip

p
 här

Häfta eller tejpa ihop så att den här sidan förblir på insidan.

#

Medlemskapet för med sig många medlemsförmåner, som 

Ihonaika-tidningen, förmånliga resor till solen och rabatt på 

olika produkter.

Kontaktuppgifter till föreningarna samt webbadresser
hittar du här:

http://www.psoriasisliitto.fi/fin/psoriasisliitto/alueellinen_toiminta

Information om tjänster och verksamhet samt uppdaterade 

kontaktuppgifter till lokalföreningarna får du av lokala för-

bundsplanerare.

Lokalföreningar:
Lokalbyrån i Sydvästra Finland, tel. 09-2511 9069

Lokalbyrån i Mellersta Finland, tel. 09-2511 9068

Lokalbyrån i Östra Finland, tel. 09-2511 9064

Lokalbyrån i Norra Finland, tel. 09-2511 9067

Kontakta Psoriasisförbundet:
Postadress:  Psoriasisförbundet ry

  Fredriksgatan 27 A, 00120 Helsingfors

Telefon:   09-2511 900 

Fax:   09-2511 9088

E-postadress:  liittotoimisto@psori.fi

Mera information på webben: www.psoriasisliitto.fi

föreningen som är verksam på min hemort

psoriasisföreningen i

Jag vill bli medlem i

Namn:

Näradress:

Postanstalt:

Födelsedatum (dd.mm.åååå):

Yrke:

Telefonnummer:

E-postadress:
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