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MISSTÄNKER DU  
PSORIASISARTRIT?
DENNA GUIDE ÄR AVSEDD FÖR DIG SOM 
ANTINGEN MISSTÄNKER ELLER SOM 
PRECIS FÅTT VETA ATT DU INSJUKNAT 
I PSORIASISARTRIT (LEDPSORIASIS). DU 
HAR FÖRMODLIGEN REDAN FÅTT HÖRA 
AV DIN LÄKARE VAD DET ÄR FÖR EN 
SJUKDOM OCH HUR DEN BEHANDLAS. 
MED HJÄLP AV DENNA GUIDE KAN 
DU ÅTERKOMMA TILL DETALJER OM 
SJUKDOMEN. BE OCKSÅ DINA ANHÖRIGA 
ATT LÄSA GUIDEN. 

Att insjukna i en kronisk sjukdom är alltid 
skrämmande, och att hantera den nya situa-
tionen och sätta allt i rätt perspektiv tar tid. 
Vanliga reaktioner är att du först förnekar sjuk-
domen och blir överdrivet orolig. Om du också 
drabbats av hudpsoriasis vet du att en kronisk 
sjukdom är en allvarlig sak, men innebär inte 
världens undergång: om sjukdomen blir ända-
målsenligt behandlad, hindrar den dig inte från 
att leva ett normalt liv. God vård kräver dock 
ansträngningar. I den här guiden berättar vi vad 
du själv kan göra och vilken vård du har rätt till. 

Kom ihåg att medicinsk behandling endast är 
en del av vården. Dina leder mår bättre om du 
ser till att äta en balanserad kost och att röra 
på dig. Det är också viktigt med hälsosamma 

levnadsvanor med tanke på att risken för asso-
cierade sjukdomar är större vid psoriasisartrit. 
Sådana sjukdomar är till exempel hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes.

En obotlig sjukdom och varierande, ständigt 
återkommande symptom kan orsaka depres-
sion. Då är det viktigt med vårdpersonalens 
stöd, med ständigt ökad kunskap om sjukdo-
men och med kamratstöd. Det räcker sålunda 
inte med att behandla sjukdomen, möjligheten 
till växelverkan, att vädra sina känslor är också 
till nytta. 

Det är viktigt att du trots din långtidssjukdom 
får känna dig frisk och ha kvar din funktionsför-
måga. Du kan må bra trots sjukdom.

Om du känner att du behöver stöd för att vän-
ja dig vid din sjukdom kan du alltid vända dig 
till Psoriasisförbundet, Reumaförbundet i Fin-
land eller till deras medlemsföreningar. Dessa 
patientorganisationer erbjuder kamratstöd till 
nyinsjuknade och deras familjer. En kamrat-
stödjare kan ge perspektiv och tips utifrån 
sina egna erfarenheter av samma sjukdom. 
I slutet av denna broschyr finns adresserna 
till Psoriasisförbundets och Reumaförbundet 
i Finlands webbplatser och där du kan hitta in-
formation om den verksamhet som förbunden 
anordnar.

TILL LÄSAREN
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VAD ÄR PSORIASISARTRIT?

Psoriasisartrit är ett långvarigt sjukdoms-
tillstånd i lederna där symptomen kommer 
och går i perioder. Det är fråga om en kronisk 
inflammatorisk sjukdom som beror på en 
störning i de immunologiska försvarsmekanis-
merna.

Sjukdomen kan ge symptom i vilken led som 
helst. Symptomen är dock oftast lindriga och 
de går att behandla. Psoriasisartrit medför ofta 
nagelförändringar: små punktformade fördjup-
ningar eller fåror på nagelytan samt missfärg-
ning eller att nageln förtjockas och lossnar från 
nagelbädden. 

Psoriasisartrit är lika vanligt hos män och 
kvinnor. Hos barn påträffas sjukdomen sällan. 
Ju svårare hudpsoriasis en patient har, desto 
svårare är psoriasisartriten. Cirka 150 000 
finländare har insjuknat i hudpsoriasis, och av 
dess har cirka 20–30 procent även psorias-
isartrit. 

Det är viktigt att sjukdomen diagnostiseras 
och behandlas så tidigt som möjligt eftersom 
en obehandlad sjukdom kan skada lederna.

Ledsymptomen dyker ofta upp vid 30−50 års 
ålder. I det skedet har de flesta drabbade van-
ligen redan haft psoriasiseksem i flera års tid. 
Vid hudpsoriasis får inflammationsreaktionen 
i immunsystemet hudcellerna att förökas för 
snabbt, varvid det uppstår röda och fjällande 
psoriasisfläckar på huden. Immunsystemet kan 
också vända sig mot ledernas vävnader, vilket 
förorsakar svullnad och smärta i lederna, d.v.s. 
psoriasisartrit. 

HUR FASTSTÄLLS 
HUDPSORIASIS ELLER 
PSORIASISARTRIT?

Eftersom symptomen vid psoriasisartrit är 

varierande kan det vara svårt att diagnostisera 
sjukdomen i en tidig sjukdomsfas. Det finns 
nämligen inget specifikt laboratorieprov för att 
fastställa sjukdomen; inflammationsvärdena 
(CRP och sänka) i blodet kan vara normala 
och sällan påträffas reumatoid faktor i blodet. 
Däremot är patientens egen berättelse och 
läkarens undersökning av lederna centrala vid 
fastställande av sjukdom. Också ultraljuds- och 
röntgenundersökningar kan vara till hjälp.

Ta en bild med din mobiltelefon på dina led- 
och nagelförändringar inför läkarbesöket!

VAD ORSAKAR 
PSORIASISARTRIT? 
Den exakta orsaken till psoriasisartrit är ännu 
inte känd. Klart är dock att det är fråga om en 
immunmedierad inflammatorisk sjukdom. Orsa-
ken är okänd, men man antar att någon faktor 
hos personer med benägenhet att insjukna utlö-
ser inflammationsreaktionen, vilket medför att 
försvarssystemet angriper kroppsegna vävna-
der, vilket i sin tur leder till en kronisk reumatisk 
inflammation. Sådana faktorer är ofta skador, 
stress och infektioner, varav den mest kända är 
angina (halsfluss), d.v.s. en svalginfektion orsa-
kad av streptococcus pyogenes-bakterien. 

Psoriasis och psoriasisartrit bryter oftast ut i 
vuxen ålder. Om psoriasisen bryter ut före 40 
års ålder, är orsaken oftast en ärftlig benägen-
het som förmedlas av flera gener. Om båda 
föräldrarna har psoriasis, har barnet cirka 50 
procents risk att insjukna i någon typ av psorias-
is. Om enbart den ena föräldern har psoriasis, är 
risken att insjukna cirka 20 procent.

Förutom ärftliga faktorer och infektioner ökar 
faktorer som övervikt, rökning, alkohol och dålig 
munhygien risken att insjukna i psoriasis och 
psoriasisartrit. Dessa faktorer kan hos vissa 
psoriatiker också förvärra symptomen. Hittills 
känner man inte till några metoder för att för-
hindra sjukdomsutbrott.

Ta en bild med din mobiltelefon  
på dina led- och nagelförändringar  

inför läkarbesöket!
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” Med mina 
levnadsvanor kan 
jag påverka min 
hälsa och mitt 
välbefinnande.”

KIRSI
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VARIERANDE SYMPTOM

Sjukdomsförloppet och symptomen vid psorias-
isartrit är mycket individuella. Ledsymptomen 
kan uppträda i vilken ålder som helst. Vanligtvis 
uppträder hudsymptomen före ledsymptomen, 
men också det motsatta är möjligt.

SYMPTOM VID PSORIASISARTRIT

•  smärta, stelhet, svullnad och ömhet i lederna
•  ledinflammation på båda eller endast ena 

sidan av kroppen
•  inflammation i senskidor eller senfästen
•  korvfingrar och -tår
•  nedsatt rörlighet i leder
•  nedsatt fysisk arbets- och funktionsförmåga
• i värsta fall bestående ledskador. 

Symptomen vid psoriasisartrit kan vara varie-
rande och av olika typ. Vanligen angriper ledin-
flammationen några leder. Dock kan sjukdomen 
medföra symptom i vilka leder, senskidor och 
senfästen som helst, och också i ryggraden. 
Svullnad och värmeökning kring leden, svårig-
het att röra sig och morgonstelhet är typiska 
symptom.  Förutom dessa kan det förekomma 
rörelse- och vilosmärta, ovanlig trötthet samt 
smärta vid tryck i leder och senor.

PSORIASISARTRIT KAN ORSAKA  
INFLAMMATION I 

• några leder
• flera leder
• yttersta lederna i fingrar och tår
• senfästen eller senskidor eller
• ryggraden. 

SJUKDOMEN GÅR I SKOV

Symptomen så väl som behandlingens effekt 
vid psoriasisartrit kan variera stort. Också 
de individuella erfarenheterna av sjukdomen 
kan variera. Ibland kan en patient ha långa 
perioder då symptomen är lindrigare eller helt 
borta. Årstiden kan också inverka: hos många 
förvärras symptomen på vintern och lindras på 
sommaren.

Även om symptomen vid psoriasisartrit oftast 
är lindriga, bör man omedelbart sätta in be-
handling. En obehandlad sjukdom kan skada 
lederna och leda till märkbart nedsatt funk-
tionsförmåga. Kom ihåg att psoriasisen inte 
utesluter risken att drabbas av andra ledsjuk-
domar.
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ASSOCIERADE SJUKDOMAR

En långtidssjukdom kan också påverka andra 
delar av kroppen. Sådana effekter kallas asso-
cierade sjukdomar (samsjuklighet, komorbiditet).

MÖJLIGA ASSOCIERADE SJUKDOMAR:

• ögonsymptom
• nagelförändringar
•  tarmproblem 
• hjärt- och kärlsjukdomar.

Personer med hudpsoriasis eller psoriasisartrit 
kan ha en kronisk tarminflammation asso-
cierad med grundsjukdomen i synnerhet om 
psoriasisartriten påminner om ankyloserande 
spondylit. Också övervikt, typ 2-diabetes och 
förhöjda blodfetter förekommer oftare än hos 
medeltalet, och detta ökar därför risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar. Av denna orsak är det 
viktigt att försöka förebygga samsjuklighet.

Psoriasisartrit kan också kännetecknas av att 
fingrar och tår svullnar och blir ”korvformade”. 
Inflammationer i fingrarnas och tårnas yttersta 
leder medför ofta nagelförändringar. Nagel-
förändringarna skadar naglarna: naglarna kan 
drabbas av punktformade fördjupningar och 

missfärgning eller också kan nageln förtjockas 
och lossna från nagelbädden. Ögonen kan å sin 
sida vara röda.

En obotlig sjukdom och varaktig behandling 
av den kan också påverka psyket. Det är alltså 
inte ovanligt att en person med psoriasisartrit 
drabbas av ångest och depression. Nästan alla 
associerade sjukdomar, ångest och depression 
medräknade, kan förebyggas med hälsosamma 
levnadsvanor. Försök att hålla vikten, motio-
nera och rör på dig regelbundet, rök inte och 
begränsa ditt alkoholintag. Dock hjälper dessa 
metoder inte alltid, så se till att söka hjälp i tid!

OBSERVERA

Sjukdomens svårighetsgrad och behand-
lingens effekt mäts med ett PASI-index 
(Psoriasis Area and Severity Index) som 
mäter psoriasisens utbredning på huden. 
Patientens handflata och fingrar utgör 
en procent av hela kroppens yta.  Om ut-
slagen är utbredda över ett område som 
motsvarar fem händer, är fem procent av 
kroppsytan angripen av psoriasis.  

En hälsosam kost, 
motion, att upprätthålla 
ett gott humör och vid 
behov rehabilitering, 
ergoterapi, god arbets- 
och sovergonomi samt 
hjälpmedel är ytterst 
viktiga!
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VEM SKA JAG VÄNDA MIG TILL?
Om du misstänker att du drabbats av psori-
asisartrit, ska du vända dig till hälsovårdscen-
tralen eller företagshälsovården för att börja 
utreda sjukdomen. Om din läkare misstänker 
en inflammatorisk reumatisk sjukdom, begär 
läkaren att en reumaläkare bedömer din situ-
ation. 

En specialist inom reumatologi bedömer om 
det är fråga om en inflammatorisk reumatisk 
sjukdom och om det specifikt är psoriasisartrit 
du drabbats av. Om din sjukdom trots antireu-
matiska läkemedel orsakar ständiga symptom, 
behövs en ny bedömning av reumaläkaren.  
Biologiska läkemedel ordineras och behand-
lingen övervakas för psoriasisens del av en spe-
cialist i hudsjukdomar och för den reumatiska 
sjukdomens del av en specialist i reumatiska 
sjukdomar. Också barn och gravida med hud-
psoriasis och psoriasisartrit behandlas inom 
den specialiserade sjukvården.

Screening och behandling av associerade 
sjukdomar hör däremot till primärvårdens 
ansvarsområde. När man hittat en bra balans 
i behandlingen av en ledsjukdom sker även 
uppföljningen av den inom primärvården.

När du får diagnosen psoriasisartrit, kontak-
ta Psoriasisförbundet eller Reumaförbundet 
i Finland. De bevakar dina intressen, de har 
kunskap om din sjukdom och hur den påverkar 
din vardag.

Oavsett om du besöker en allmänläkare eller 
en specialist, är det alltid önskvärt med en 
långvarig vårdrelation med din egen läkare. 
Det blir lättare att fatta beslut om vården och 
kontinuiteten i vården blir bättre då din läkare 
känner dig och din sjukdomshistoria. Det vore 
bra att ha en individuell vårdplan som hjälper 
dig att klara dig i vardagen. Om man blir tvung-
en att göra ändringar i vårdplanen, är det lätt-
are om dessa görs tillsammans med din egen 

läkare. Dessutom kan det i dina trakter finnas 
en sjukskötare som är specialiserad inom hud- 
eller reumatiska sjukdomar som du kan vara i 
direktkontakt med. En kronisk sjukdom medför 
merkostnader och väcker många praktiska 
frågor: boka därför tid till en socialarbetare vid 
behov.

INNAN DU BESÖKER  
EN LÄKARE
Innan du besöker en läkarmottagning, skriv en 
minneslista till dig själv över dina symptom och 
med frågor du vill ta upp med läkaren. Anteck-
na allt sådant som kan hjälpa till att fastställa 
sjukdomen. Nedan finns en förteckning över 
saker att gå igenom. 

•  Anteckna eller fotografera alla symptom som 
du hittar på hud, naglar eller leder.

•  Du är gravid, ammar eller planerar en gravidi-
tet: det finns kanske en anledning att se över 
dina läkemedel.

•  Det finns psoriasis eller andra autoimmuna 
sjukdomar i din närmaste släkt, t.ex. led-
gångsreumatism eller inflammatoriska tarm-
sjukdomar. Familjebakgrunden är till hjälp vid 
diagnostiseringen.

•  Du har symptom som orsakas av sjukdomar 
associerade till psoriasis (se sidan 7). 

•  De allergier du vet att du har, t.ex. om du är 
överkänslig mot något läkemedel. 

•  Berätta om läkemedel som du för närvarande, 
sporadiskt eller nyligen använt.

•  Eventuella biverkningar som du noterat under 
behandlingen, också sådana som inte nämns 
på läkemedlets bipacksedel.

• I synnerhet när biologiska läkemedel över-
vägs, berätta om dina infektioner, också 
tandinfektioner, din hjärtsvikt eller din cancer-
sjukdom. 
På Psoriasisförbundets webbplats (www.psori-
asisliitto.fi) finns en färdig Patientens minneslis-
ta för utskrift inför läkarbesök. 

Det är viktigt att sjukdomen diagnostiseras  
och behandlas så tidigt som möjligt eftersom  

en obehandlad sjukdom kan skada lederna.
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ledsymptom är dock att upprätthålla leder-
nas och musklernas kondition. Ändamålsenlig 
behandling av hudpsoriasis är också viktigt, 
eftersom ledsymptomen också kan minska i 
och med att utslagen läker ut. Solljus är effek-
tivt mot utslag och lindrar även ledbesvären in 
någon mån. Lokalbehandling, såsom olika hud-
krämer och kortisonsalvor samt ljusbehandling 
som används för at behandla hudpsoriasis har 
dock ingen effekt på psoriasisartrit.

LÄKEMEDELSBEHANDLING

ANTIINFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL  
OCH KORTISON

Vid en akut inflammation blir lederna heta 
och svullna och det gör ont i dem också i vila: 
då ska man minska den fysiska belastningen 
på lederna och undvika all onödig belastning. 
Symptomen lindras med kalla omslag och 
genom att undvika belastning av lederna, med 
antiinflammatoriska läkemedel och vid behov 
med kortisoninjektioner i lederna. 

Antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibupro-
fen, diklofenak, ketoprofen och naproxen) kan 
irritera magens slemhinna. För att förhindra att 
magen blir irriterad kan man använda läke-
medel som skyddar magens slemhinnor och 
undvika mat och drycker som irriterar magen, 
t.ex. kaffe, alkohol och citrusfrukter. Coxiber 
(etoricoxib och celecoxib) orsakar mindre 
besvär i magtarmkanalen. De rekommenderas 
inte för personer med hjärt- och kärlsjukdomar. 

Om ledinflammationen är konstaterad, bör 
behandling mot reumatism sättas in så fort 
som möjligt. 

Antireumatiska läkemedel (DMARD-läkeme-
del) bromsar sjukdomsförloppet. De används 
ofta och är trygga läkemedel, men eftersom 
deras eventuella biverkningar ofta drabbar le-
ver, njurar och skelettet, är det viktigt att följa 
upp läkemedelsbehandlingens effekter med 
laboratorieprov.

Metotrexat är ett antireumatiskt läkemedel 
som ofta används och som har genomgått 
många kliniska studier. Läkemedlet har effekt på 
ledbesvär och ofta också på hudbesvär. Me-
totrexat används i tablettform eller alternativt 

SVÅRIGHETSGRADER VID 
PSORIASISARTRIT 
I en lindrig form av psoriasisartrit förekommer 
det smärta och inflammation i enskilda leder, 
men röntgenbilden visar inga förändringar eller 
tecken på att sjukdomen framskrider. I en med-
elsvår form har en eller några leder drabbats av 
långvarig inflammation och röntgenbilden visar 
tecken på förändringar. Vid svår psoriasisartrit 
är flera leder drabbade av inflammation och 
röntgenbilderna visar tydliga ledskador. 

BEHANDLINGSMÅL

Psoriasis kan inte botas, men tack vare att be-
handlingsmetoderna under de senaste årtion-
dena märkbart utvecklats går det att behandla 
symptomen och bromsa sjukdomsförloppet. 

Personer med psoriasisartrit bör behandlas ur 
ett helhetsperspektiv. De individuella målen 
preciseras tillsammans med läkaren. Målet 
är att minimera dina symptom, förbättra din 
livskvalitet och bevara din arbets- och funk-
tionsförmåga.  

Kunskap och mål hjälper dig att leva med den 
sjukdom som orsakar varierande symptom. 
Vid långvarig sjukdom kan det ibland kännas 
besvärligt att sköta sin sjukdom själv. Då lönar 
det sig att söka stöd hos en patientförening 
och anhöriga eller till exempel hos en fysiote-
rapeut, fotterapeut, kostterapeut eller andra 
experter. Psoriasisförbundets anpassningsträ-
ningskurser som ordnas både i hemlandet och i 
utlandet ger information om vård och rehabili-
tering och tips på hur du kan röra på dig.

VAL AV BEHANDLINGSMETOD

Många olika faktorer påverkar valet av be-
handlingsmetod, t.ex. vilken svårighetsgrad 
hudsymptomen och ledinflammationen har, 
möjligheter att genomföra olika behandlingar 
samt dina egna erfarenheter av tidigare be-
handlingar. Psoriasisartrit behandlas i stort på 
samma sätt som ledgångsreumatism. Det av-
görande vid valet av behandling är antalet in-
flammerade leder samt läkarens och din egen 
bedömning av symptomens svårighetsgrad. 
Det centrala målet med behandlingen av dina 
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som injektioner som administreras under huden. 
Metotrexatbehandling förutsätter normala 
njur- och levervärden och en normal blodbild 
samt måttlig alkoholanvändning. Metotrexat 
kan ge biverkningar såsom illamående, irritation i 
magtarmkanalen samt förändringar i leverfunk-
tionen. Eventuella biverkningar av metotrexat 
kan behandlas med folsyra (vitamin B9), som 
man åtminstone bör ta i en dos på fyra till fem 
milligram en gång i veckan.

Om symptom också uppträder i ryggraden 
eller om en patient planerar en graviditet, byts 
metotrexatet ut till sulfasalazin i tablettform. 
Kombinationsbehandling med såväl metotrex-
at som sulfasalazin är också möjlig vid behand-
ling av psoriasisartrit.

Om metotrexat eller sulfasalazin inte passar eller 
om de inte ger tillräckligt terapisvar, kan man gå 
över till leflunomid. Leflunomid rekommenderas 
inte till unga eller till personer som planerar en 
graviditet, och därför bör man avsluta behand-
lingen två år före graviditet. Också cyklosporin 
har använts vid behandling av psoriasisartrit, och 
den hjälper ofta också mot hudbesvär.

Men dessa läkemedel lyckas man vanligen få 
sjukdomen att avstanna, d.v.s. gå i remission. 
Psoriasisartrit är ändå en sjukdom som går i 
skov, och därför kan den blossa upp igen flera 
år efter senaste symptom.

Biologiska läkemedel ordineras om man med 
ovan nämnda läkemedel inte har lyckats brom-
sa sjukdomsförloppet eller om de angripna 
lederna är många.  

Biologiska läkemedel dämpar inflammationen 
och lindrar på så sätt symptomen och förhindrar 
ledskador. De administreras som injektioner 
under huden eller som intravenösa infusioner. 

TVÅ OLIKA TYPER AV  
BIOLOGISKA LÄKEMEDEL

Tumörnekrosfaktor alfa-hämmare, d.v.s. 
TNF-hämmare: adalimumab, etanercept, goli-
mumab, infliximab och certolizumab pegol.

Interleukin 12/23-hämmare, d.v.s. 
IL-12/23-hämmare: ustekinumab.

Biologiska läkemedel är effektiva, men också 
de kan ge biverkningar och det finns en del 
begränsningar i användningen av dem. Du 
kan inte använda biologiska läkemedel om 
du är gravid, ammar eller har infektioner eller 
vissa andra sjukdomar. Din läkare kommer att 
fråga om dessa. Vid användning av biologiska 
läkemedel rekommenderas ett uppehåll före 
och efter operationer. Alla läkemedel har egna 
karenstider. Fråga din läkare om dem.

Vid behandling med biologiska läkemedel 
rekommenderas inte levande vaccin. Dessa är 
mässlings-, påssjuke-, röda hund-, vattkopps- 
och gula febernvaccin samt oralt tyfus- och 
poliovaccin.

Biologiska läkemedel kan ge biverkningar såsom 
infektioner, t.ex. återkommande bihåleinflam-
mationer, urinvägsinfektioner och luftvägsinfek-
tioner, samt ömhet och infektion vid injektions-
stället, allergier eller illamående. Behandlingen 
påbörjas alltid på den vårdenhet som följer upp 
läkemedelsbehandlingen, eftersom den första 
injektionen ibland kan ge en kraftig allergisk 
reaktion. Allvarliga biverkningar är sällsynta.

Effekten av biologiska läkemedel kan ibland avta 
så småningom, men de flesta får ett gott tera-
pisvar av läkemedlen. För att få ersättning från 
FPA för biologiska läkemedel krävs ett B-utlå-
tande av en specialist i hudsjukdomar (hudpsori-
asis) eller reumatiska sjukdomar (psoriasisartrit).

Läkemedelsbehandlingen är bara en del av 
vården vid psoriasisartrit. En hälsosam kost, 
motion, att upprätthålla ett gott humör och vid 
behov rehabilitering, ergoterapi, god arbets- och 
sovergonomi samt hjälpmedel är ytterst viktiga!

Kom ihåg att berätta för din läkare om du 
planerar en graviditet, om du är gravid eller om 
du ammar. Dessa faktorer inverkar på valet av 
läkemedel.

HAPSORIASISARTRIT KRÄVER 
SÄLLAN KIRURGI
Svårt skadade leder kan korrigeras med 
stel- eller ledprotesoperationer. Vid utdragen 
inflammation kan man utföra en putsning av 
leden. Tack vare våra moderna effektiva läke-
medel behövs dessa åtgärder numera sällan. 
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” Ibland känns det 
motigt att röra 
på sig, men det 
känns så skönt i 
både kropp och själ 
efteråt.”

KIRSI
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VIKTEN AV GODA 
LEVNADSVANOR 

Det är viktigt att du engagerar dig i din sjuk-
dom. Detta innebär att du noggrant och regel-
bundet följer vårdanvisningarna.

Hälsosamma levnadsvanor är viktiga för att 
hålla symptomen i schack! 

• Försök att hålla normalvikt. 
• Rör på dig regelbundet. 
• Rök inte. 
• Använd alkohol med måtta.

Det finns inga belägg för olika dieters inverkan 
på sjukdomsförloppet vid psoriasisartrit. Det 
viktiga är att se till att vikten inte ökar och att 
äta mångsidigt enligt kostrekommendationer-
na. Kom ihåg tallriksmodellen!

FYSIOTERAPI OCH ERGOTERAPI

De fysiska aktiviteterna för personer med 
psoriasisartrit indelas i hälsofrämjande motion 
och terapeutisk träning. Med motion kan du 
lindra smärtan och stelheten i leder och musk-
ler. Terapeutisk träning görs däremot under 
handledning av en fysioterapeut eller ergotera-
peut, och för det får du en remiss av läkaren. 

Fysioterapi stärker muskelstyrkan, upprätt-
håller rörligheten i lederna, förebygger fel-
ställningar och lindrar smärta. Om du vill kan 
fysioterapeuten ge dig träningsinstruktioner 
som passar just dig. Du kan också fråga råd om 
arbetsställningar och vilken säng och kudde du 
ska välja. 

En fotterapeut ger råd då du för att skydda 
dina leder när du rör dig behöver stöd- eller 
hjälpmedel, eller då du för att lindra dina fot-
besvär behöver stödsulor eller rätt sorts skor. 
En ergoterapeut ger tips om hjälpmedel och 
ergonomiska arbetsredskap som underlättar 
din vardag. 

MOTION ÄR GRUNDEN  
FÖR DIN HÄLSA
Motion och fysisk aktivitet upprätthåller och 
återställer funktionsförmågan hos en person 
som insjuknat i psoriasisartrit. 

Helst ska man börja motionera redan i sjuk-
domens inledningsfas och därefter anpassa 
träningen efter sjukdomens framfart. Se till 
att ha en god allmänkondition. Detta höjer din 
tolerans för smärta och minskar de skador som 
sjukdomen orsakar. Motion stimulerar ämnes-
omsättningen i ledbrosket, gör brosket tjockare 
och förbättrar rörligheten i leden. Motion lind-
rar också trötthet, förbättrar sömnkvaliteten 
och förebygger depression.

ÄT MÅNGSIDIGT!

1.  Ät grönsaker, frukt och bär flera gånger om 
dagen.

2.  Ät fullkornsbröd och -gröt.
3.   Använd växtoljebaserat matfett på brödet 

och vegetabiliska oljor.
4.  Ät fisk åtminstone två gånger i veckan.
5.   Drick fettfri surmjölk eller mjölk dagligen, 

men vatten för att släcka törsten.
6.  Välj lättsaltade livsmedel.
7.  Rör på dig minst en halv timme om dagen.
8.  Ät regelbundet, 4–6 gånger om dagen.
9.  Småät inte mellan måltiderna.
Källa: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi
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Det är önskvärt att personer med psoriasisar-
trit utövar olika former av motion: välj mo-
tionsform utifrån hur dina leder mår. I en lugn 
sjukdomsfas är målet att höja den allmänna 
uthålligheten, öka muskelstyrkan, förbättra 
rörligheten i lederna och balansen bl.a. genom 
upprepad träning med korrekta rörelser som 
bevarar rörelseomfånget. Under denna fas 
är vattengymnastik, cykling och stavgång 
lämpliga motionsformer. I en akut sjukdoms-
fas rekommenderas uppehåll i träningen, 
men det är ändå bra att några gånger om 
dagen i lugn takt utföra rörelser för att bevara 
rörelseomfånget. Leder som inte är angripna 
kan användas normalt. När inflammationen 
lugnat ner sig kan du gradvis öka mängden 
motion. Vid psoriasisartrit rekommenderas 
inte tävlingsidrott eller motionsformer som 
kraftigt belastar lederna, t.ex. grenar där det 
ingår rotation eller stötar.  

ERSÄTTNING AV 
SJUKVÅRDSKOSTNADER
De flesta läkemedel som används vid psoriasis 
berättigar till grundersättning. Läkemedel mot 
reumatiska ledinflammationer såsom psorias-
isartrit ersätts med 72 procent av det belopp 
som överstiger den fasta självriskandelen vid 

varje köptillfälle. Ansökan om specialersättning 
görs hos FPA med läkarutlåtande B. För biolo-
giska läkemedel krävs ett särskilt B-utlåtande 
som gäller i två år.

Du betalar alltid en del av dina läkeme-
delskostnader själv i form av en självriskan-
del.  Den årliga självriskandelen varierar. År 
2015 är den 612,62 euro. När du uppnått den 
årliga självrisken betalar du ändå 1,50 euro/
köptillfälle för varje ersättningsgillt läkemedel. 
Aktuell information om ersättningar hittar du 
på Folkpensionsanstaltens webbplats http://
www.kela.fi/web/sv/lakemedel.

VÅRDGARANTI

Psoriasis omfattas av vårdgarantin, så när du 
får diagnosen psoriasisartros, kan du utnyttja 
din rätt till vårdgaranti. Vårdgaranti innebär att 
en patient vardagar under tjänstetid omedel-
bart kan få kontakt med hälsovårdscentralen. 

En yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården ska bedöma vårdbehovet senast 
den tredje dagen efter kontakten. Inom den 
specialiserade sjukvården ska bedömningen 
av vårdbehovet inledas inom tre veckor från 
det att remissen inkommit till sjukhuset. Inom 

LÄMPLIGA MOTIONSFORMER 
I DEN LUGNA FASEN

•  Gång, stavgång och skidåkning om det inte 
gör ont i handleder eller fingrar

• Simning och annan vattengymnastik
• Cykling
• Gymnastik, motionscirkel- och gymträning
• Olika former av dans 
• Stretching
• Tai chi och yoga
• Medicinsk träningsterapi

Enbart vila  
hjälper inte  

vid psoriasisartrit!



15

primärvården ska vården ordnas inom tre må-
nader från det att vårdbehovet bedömdes.

Ditt behov av vård kan bedömas antingen utifrån 
en remiss eller genom att kalla in dig till under-
sökning. Om det under undersökningen kon-
stateras att du behöver vård på sjukhus eller en 
specialpoliklinik, bör denna vård inledas senast 
sex månader efter att vårdbehovet bedömdes.

Behandling bör sättas in utan större fördröjning 
eftersom en fördröjning kan medföra beståen-
de ledskador som påverkar livskvaliteten och 
patientens normala liv.

ARBETS- OCH 
FUNKTIONSFÖRMÅGA
Många olika faktorer påverkar arbetsförmå-
gan – framför allt den personliga hälsan och 
funktionsförmågan. Yrkeskunskap, värderingar, 
attityder och motivation är andra personliga 
faktorer som påverkar arbetsförmågan, liksom 
arbetet i sig och arbetsförhållandena med sina 
olika delområden. 

Effektiv behandling av kroniska sjukdomar är 
viktigt för att bevara arbets- och funktionsför-
mågan. Det vore önskvärt att arbetsplatsen är 

flexibel och tillåter frånvaro till följd av anpass-
ningsträning, rehabilitering och sjukhusbesök.

Också fysioterapin har en central roll i bevaran-
det av funktionsförmågan och i behandlingen 
av ledsmärta. Genom att effektivt och mång-
sidigt behandla psoriasisen går det även att 
minska sjukfrånvaron. Var själv aktiv och ta upp 
olika vårdalternativ med vårdpersonalen och 
din egen läkare.

SÖK SÄLLSKAP OCH STÖD!

Ibland glömmer man till och med bort att man 
har en kronisk sjukdom, och ibland kan den 
kännas förvånansvärt påfrestande. Du kanske 
ser frisk ut och du klandrar dig själv för att vara 
lat, men ibland finns det inget du kan göra åt 
tröttheten, som kan ta sig i uttryck i ilska, tyst-
nad eller kanske till och med i ångest. Det finns 
dock en orsak till din trötthet. Tala om den, tala 
om dina känslor med dina anhöriga eller med 
patientorganisationernas utbildade kamrat-
stödjare. Förringa inte den psykiska press som 
din sjukdom orsakar. Det är viktigt att du inte 
blir sittande ensam med din sjukdom! Reha-
bilitering, hjälp, råd och kamratstöd hittar du 
via Psoriasisförbundet och Reumaförbundet i 
Finland.
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 ” Det är inte bra 
att bli sittande 
ensam.”

KIRSI
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PSORIASISARTRITEN  
FÖRÄNDRADE KIRSIS LIVET
EN STOR MÄNGD STRESS OCH FÖRLUSTEN 
AV EN NÄRA ANHÖRIG TYNGDE KIRSI 
MÄNTYLÄ NÄR HON VID 32 ÅRS ÅLDER 
INSJUKNADE I LUNGINFLAMMATION. I 
SAMBAND MED SJUKDOMEN BRÖT OCKSÅ 
HUDPSORIASISEN UT, MEN DÅ MÄRKTE 
INGEN ÄNNU AV HUDSJUKDOMEN. 
ÅRET VAR 1989. HENNES HEKTISKA LIV 
FORTSATTE: SKILSMÄSSA, HON BLEV 
ENSAM MED FYRA BARN OCH BYTTE 
DESSUTOM YRKE.

Hon hade ingen tid för sig själv, och åren gick, 
tills Kirsi Mäntylä råkade ut för en olycka som 
ledde till att hon blev sjukpensionerad. Efter 
operationen hittade en sjukskötare blodfläck-
ar och en stor mängd hudceller på Mäntyläs 
lakan. Mäntylä fick en remiss till hud- och 
allergisjukhuset, där hennes hudpsoriasis år 
2006 äntligen diagnostiserades efter att ha 
varit obehandlad i 20 års tid. 

Hon började direkt behandlas med UVB-ljus-
terapi och salvor. Ett par år senare förvärra-
des hudbesvären, och det var först efter den 
klimatrehabilitering hon då ordinerades som 
PASI-poängen, som mäter svårighetsgraden 
hos psoriasissjukdomen, sjönk från 30 till noll.

FOKUS PÅ DEN EGNA HÄLSAN

”Då satte jag mig ner och resonerade för mig 
själv och frågade om jag vill leva resten av mitt 

liv som en typ 2-diabetiker i rullstol. Jag hade 
ju redan ett metaboliskt syndrom, och höll 
dessutom på att utveckla diabetes!” 

Mäntylä bestämde sig för att först ta itu med 
kosten och tog sig till en viktminskningsgrupp 
på hälsovårdscentralen i Munksnäs.

”Jag förde matdagbok, uteslöt vitt mjöl, socker 
och rött kött ur min kost och började äta mer 
grönsaker, bär och frukt. På detta sätt lyckades 
jag på två år gå ner 60 kilo. Efter det satsade 
jag på olika motionsformer, från gymträning 
och vattengympa till joggning.”

PSORIASISARTRITEN KOM SOM 
EN ÖVERRASKNING
Mäntylä fick ont i sina stora leder 2009. Ibland 
tömdes hennes högra knä på vätska, och 
hon fick kortisoninjektioner i den, tills hennes 
besvär år 2010 fastställdes som psoriasisartrit. 
De vårdande salvorna byttes ut till metotrexat, 
som har lindrat såväl led- som hudbesvären.

När psoriasisartriten har varit i en akut fas, 
har Mäntylä haft svårt att gå uppför trappor. 
Då har hon också använt antiinflammatoriska 
läkemedel. Läkemedel mot illamående hjälper 
mot den illamående som metotrexatet orsakar. 
Alkohol förvärrar psoriasissymptomen, så den 
har hon nästan helt uteslutit. 

Mäntylä håller fortfarande koll på sin vikt, och 
om vikten börjar öka, tar hon matdagboken i 
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bruk igen och använder en kaloriräknare. Fisk 
äter hon gärna, och hon ser till att varje dag äta 
ett halvt till ett kilo grönsaker. 

”Att bevara muskelkonditionen är den bästa 
typen av behandling, och det gör jag på gym-
met, när jag promenerar och vattenlöper. Cyk-
ling passar inte mig. Ibland känns det motigt 
att röra på sig, men det känns så skönt i både 
kropp och själ efteråt.”

SJUKDOMEN GAV MIG VÄNNER

”Min nuvarande behandling fungerar bra, och 
så länge läget och oförändrat, är jag nöjd. Jag 
hoppas att jag kan sköta mig själv så länge 
som möjligt med min nuvarande behandling 
och med hälsosamma levnadsvanor”, säger 
Kirsi Mäntylä.

Att behandla psoriasis är dock mödosamt: 
huden ska regelbundet smörjas in och ledera 
tränas. Trots motionen är lederna tidvis stela. 
Ledsmärtan håller en vaken om nätterna 

ibland, dock ganska sällan, och mot det hjälper 
långtidsverkande antiinflammatoriska läkeme-
del. 

”Tröttheten som psoriasisen orsakar är kon-
stant. Därför lönar det sig att hålla blodsockret 
stabilt genom att äta hälsosamt med tre, fyra 
timmars intervall. Jag försöker också komma 
mig ut i friska luften varje dag. När inflamma-
tionen är aktiv kan jag ta en kort eftermid-
dagslur, och när jag vaknar igen känner jag mig 
mycket piggare”, berättar Mäntylä.

”Psoriasisförbundets solbetonade anpass-
ningsträningskurser har hjälpt mig mycket och 
dessutom får man ovärderligt kamratstöd och 
nya vänner på kurserna.”

”Det är inte bra att bli sittande ensam. Vi är alla 
i samma båt, och vi får tips, kunskap, stöd och 
kämpaglöd av varandra.”

Mäntylä är aktiv i Helsingfors regionens psori-
asisförening, Hepso. ”Jag fick hjälp, och nu vill 
jag å min sida ge något tillbaka till föreningen.” 
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PSORIASISFÖRBUNDET 
ANORDNAR KURSER OCH 
BETJÄNAR

Psoriasisförbundet är en riksomfattande pa-
tient- och folkhälsoorganisation med 45 lokala 
psoriasisföreningar och över 14 000 medlem-
mar. Förbundet har ett kansli i Helsingfors och 
tre distriktsbyråer. Ungdomssektionen Nupso 
ordnar egen verksamhet för förbundets unga 
medlemmar. 

Förbundet eftersträvar att öka kunskapen om 
psoriasis, bevakar sina medlemmars intressen 
och arbetar för att alla som insjuknat i psoriasis 
ska få bästa möjliga vård. Förbundet anordnar 
anpassningsträningskurser för psoriatiker i 
olika åldrar både i Finland och utomlands. För-
bundet har också en servicetelefon – Psorilinja.

Medlemsföreningarna erbjuder mångsidig 
verksamhet, föreläsningar, kamratstöd och 
rekreation runtom i landet. 

www.psoriasisliitto.fi 
www.facebook.com/psoriasisliitto 
www.youtube.com/psoriasisliitto

REUMAFÖRBUNDET I FINLAND 
ERBJUDER KUNSKAP, STÖD 
OCH VÄNNER

Reumaförbundet i Finland är en riksomfattan-
de folkhälso-, handikapp-, patient- och mo-
tionsorganisation med närmare 160 föreningar 
och 40 000 medlemmar.

Vi arbetar för personer insjuknade i sjukdomar 
i stöd- och rörelseorganen. Medlemskapet ger 
styrka och glädje samt kunskap som främjar 
hela befolkningens STOR-hälsa (STOR – stöd- 
och rörelseorganen).

Vi bevakar de insjuknades intressen, utbildar, 
rehabiliterar och informerar. Våra medlemsför-
eningar erbjuder motionsverksamhet, kamrat-
stöd och rekreation samt utövar lobbyverk-
samhet.

www.reumaliitto.fi 
www.facebook.com/suomenreumaliitto

YTTERLIGARE INFORMATION:

Psoriasisförbundet psoriasisliitto.fi 
Reumaförbundet i Finland reumaliitto.fi 
God medicinska praxis-rekommendationer och -patientanvisningar  kaypahoito.fi 
FPA  kela.fi 
Statens näringsdelegation ravitsemusneuvottelukunta.fi

När du får diagnosen psoriasisartrit, kontakta Psoriasisförbundet eller 
Reumaförbundet i Finland. De bevakar dina intressen, de har kunskap 

om din sjukdom och hur den påverkar din vardag. 
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” Vi är alla i samma 
båt, och vi får tips, 
kunskap, stöd och 
kämpaglöd av 
varandra.”

KIRSI


