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Sammanfattning: 
Bakgrund: Psoriasis är en kronisk systematisk hudsjukdom som 2-3 % av världens 
befolkning är diagnostiserade med. Sjukdomen är utbredd inom alla åldersgrupper och de 
generella symtomen är rodnad, fjällning och klåda med en varierande allvarlighetsgrad. 
Sjukdomen är recidiverande och kan påverkas av ett flertal faktorer så som stress, kost, 
infektioner, läkemedel och livsstil. I samband med de fysiska symtomen kan psykologiska 
och psykosociala besvär utvecklas, vilket innebär att sjuksköterskan behöver ge en 
omfattande omvårdnad av patienter med psoriasis.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med 
psoriasis. 
Metod: Metoden var en kvalitativ, systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Tio 
vetenskapliga artiklar sammanställdes i studien. 
Resultat: Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis bestod dels av 
medicinska behandlingsmetoder som till exempel topikala preparat, ljusbehandlingar och 
systembehandlingar. Patienterna efterfrågade främst information och kunskap i samband med 
topikala behandlingsmetoder. Sjuksköterskans aktuella omvårdnadsåtgärder var även 
förstärkning av empowerment, motiverande samtal, utbildning i copingstrategier samt 
klimatterapi. Dessutom värdesatte patienterna en personlig kontakt med sjuksköterskan 
samtidigt som den sociala och vilsamma miljön ansågs vara betydelsefull. Nämnda 
omvårdnadsåtgärder resulterade i att patienterna fick en ökad följsamhet i sin egenvård, vilket 
gav goda hälsoeffekter. 
Slutsats: Den övergripande slutsatsen är att sjuksköterskans omvårdnad av patienter med 
psoriasis bör ske ur ett holistiskt perspektiv som utöver den medicinska behandlingen kan 
innefatta utbildning i copingstrategier, undervisning och information, förstärkning av 
empowerment samt motiverande samtal. Sjuksköterskans stödjande åtgärder i samband med 
patientens egenvård kan öka patientens förmåga att utföra och vara följsam till en behandling. 
 
Nyckelord/Sökord: Litteraturstudie, Omvårdnad, Omvårdnadsåtgärder, Psoriasis  
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1. Inledning 
Psoriasis är en hudsjukdom, där majoriteten av de som har diagnosen behöver utföra olika 
omvårdnadsåtgärder för att hålla symtom i schack. Det kan vara betydelsefullt för 
sjuksköterskan att ha en god insikt om vad det innebär att leva med psoriasis och vilka 
omvårdnadsåtgärder som fungerar, för att patienten ska ha möjlighet att hantera sin sjukdom 
på bästa tänkbara sätt. Förhoppningen med genomförandet av följande uppsats är att vi som 
blivande sjuksköterskor ska få en ökad förståelse för vilka omvårdnadsåtgärder som 
sjuksköterskan kan utföra i vården av patienter med psoriasis.   
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Historia 
Den första kliniska beskrivningen av psoriasis tillkom under 1800-talets början i England. 
Tidigare har sjukdomen ofta feldiagnostiserats som spetälska, vilket är en kronisk infektion 
som kännetecknas av knutliknande förändringar på huden samt nedsatt känsel. På grund av 
den felaktiga diagnostiseringen fick patienter med psoriasis lida av samma sociala isolering 
som de med spetälska. Det var först år 1841 som den österrikiska hudläkaren Ferdinand von 
Hebra beskrev en tydlig klinisk skillnad mellan de två sjukdomarna (Mallbris & Wilson 
Claréus, 2010a). Behandlingsmetoder av psoriasis har utvecklats parallellt med ökad kunskap 
inom området. Fram till slutet av 1800-talet användes enbart tjära, arsenik och sol som 
behandling av sjukdomen. Under 1900-talet tillkom lokalbehandling som till exempel 
kortison samt metoder inom ljus- och tablettbehandling. Idag klassas psoriasis som en 
systemsjukdom och behandlas därför även med biologiska läkemedel (Mallbris & Wilson 
Claréus, 2010a). 

En av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna inom hudvård är omvårdnad av sår. 
Tidigare låg vårdfokus till stor del på såret eller hudproblemet, men numera utgår 
omvårdnaden från en helhetsbehandling av patienten. Ur ett omvårdnadsvetenskapligt 
perspektiv har dagens sjuksköterska en bredare yrkesroll, där råd och stöd utgör en viktig del 
av omvårdnaden. Sjuksköterskan ska även kunna avgöra vad som är möjligt för patienten att 
behandla med egenvård samt vad som kräver utredning och behandling (Gånemo & 
Lindholm, 2009).  

 
 

2.2 Fakta om psoriasis 
Enligt Sollesnes Holsen (2009) är psoriasis en inflammatorisk och kronisk hudsjukdom. 
Sjukdomen förekommer hos 2-3 % av världens befolkning. De flesta individer med psoriasis 
har lättare besvär, men de kan fortfarande behöva kontakt med vården och vid svåra fall av 
sjukdomen kan det krävas sjukhusinläggning av patienten. Hudsjukdomen förekommer hos 
individer i alla åldrar och debuterar oftast i tonåren. Vidare menar Sollesnes Holsen att 
psoriasis är en komplex och genetisk hudsjukdom där forskning ännu inte har kommit fram 
till exakt hur den nedärvs. Det är dock känt att sjukdomen bryter ut på grund av att det 
uppstår en inflammation med T-celler, som är en del av immunsystemets vita blodkroppar 
samtidigt som en kraftigt ökad celldelning tar vid. Inflammationen sker i kroppens översta 
hudlager och kan utlösas av infektioner, livssituationer med en hög grad av stress samt vissa 
läkemedel, som till exempel litium och betablockerare. Inflammationen leder i sin tur till 
bildning av röda fjällande områden på huden.  

Psoriasis är en systematisk sjukdom, vilket innebär att inflammationen kan sprida sig 
till andra organ; till exempel kan psoriasisartrit utvecklas vilket innebär inflammation i bland 
annat ledkapslar och muskler (Sollesnes Holsen, 2009). Det är mellan 10-45 % av patienterna 
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med psoriasis som utvecklar psoriasisartrit, där de flesta har en relativt god prognos (Nitelius, 
2007). 
 Sjukdomen är recidiverande och har flera faktorer som kan påverka psoriasis negativt, 
så som infektioner, stress, kost, läkemedel och livsstil (Mallbris & Wilson Claréus, 2010d). I 
en studie av Van Onselen (2013) framgår det att psoriasis inte går att bota, vilket understryker 
vikten av att patienten får en god information och stöttning från sjuksköterskan för att kunna 
använda egenvård som en del i behandlingen. Enligt Penzer (2014) är sjukdomens 
svårighetsgrad varierande, då vissa människor har lindriga hudbesvär medan andra har så 
pass allvarliga symtom att deras livskvalité blir påverkad.  
 De generella symtomen som uppstår i samband med psoriasis är dels fysiska symtom 
som hudsmärta, klåda och obehag och dels psykosocial ohälsa som ångest och depression 
(Nelson, Chew-Graham, Griffiths & Cordingley, 2012). Den kliniska bilden av psoriasis 
yttrar sig som röda, fjällande och ibland kliande områden av skadad hud där den typiska 
lokalisationen är på sträcksidor av armar och ben, hårbotten, handflator, fotsulor, naglar samt 
områden där hud ligger mot hud (Sollesnes Holsen, 2009).  
 
 
2.2.1 Behandlingsalternativ 
All behandling av psoriasis har som syfte att dämpa inflammationsreaktionen och den ökade 
celldelningen. En läkemedelsgrupp som används i behandlingen är bland annat 
glukokortikoider för lokalbehandling, vars syfte är att dämpa immunreaktioner och 
inflammatoriska processer (Sollesnes Holsen, 2009). Ett annat ord för lokalbehandling är 
topikal behandling, som används på utsatta hudområden. Ytterligare ett behandlingsalternativ 
är fototerapi, som är en medicinsk ljusbehandling samt systembehandlingar, som till skillnad 
från den topikala behandlingen påverkar hela kroppen (Peate, 2008). Stenkolstjära är även ett 
aktuellt behandlingsmedel vid psoriasis. Medlet används ofta i kombination med ljusterapi 
och det verkar genom att dämpa den ökade celldelningen (Sollesnes Holsen, 2009). 
 
2.2.2 Olika former av psoriasis 
 
Nummulär/plackpsoriasis 
Den här sorten av psoriasis har ungefär 65 % av de diagnostiserade vilket gör den till den näst 
vanligaste. Den kliniska bilden yttrar sig i fjällande fläckar med tydlig gräns mot den friska 
huden. Symtomen tillkommer ofta på armbågar, ryggslut, bål, knän och extremiteter 
Behandling sker i första hand med krämer innehållande D-vitaminderivat och i andra hand 
ges steroider. Som tilläggsbehandling kan ljusterapi, tabletter och sprutor tillgås (Menter, 
Smith & Barker, 2008). D-vitaminderivat som exempelvis Kalcipotriol hjälper till att 
återställa hudens normala produktionshastighet av nya celler (FASS, 2014). 
Steriodbehandlingar utgörs av olika sorters kortisonkrämer och salvor som verkar 
inflammationsdämpande samt minskar smärta och klåda (FASS, 2015b). Menter, Smith & 
Barker (2008) belyser att sjukdomen är recidiverande men svarar bra mot behandling. 
 
Guttat psoriasis 
Guttat psoriasis är en mindre vanlig sort av psoriasis som återfinns hos cirka 18 % av de 
diagnostiserade. Symtomen yttrar sig i form av rodnande och fjällande fläckar som varierar 
från millimeter till centimeter i storlek. Fläckarna uppstår först på bålen och sprider sig sedan 
till armar och ben. Prognosen är under den första månaden negativ, sedan vänder prognosen 
under andra månaden för att slutligen läka under den tredje. Behandlingsmetoden är D-
vitaminderivat och ultraviolett strålning (Menter, Smith & Barker, 2008). Ultraviolett 
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strålning är ett behandlingsalternativ att tillgå då lokalbehandling inte ger någon effekt. Den 
ultravioletta strålningen verkar genom att hämma inflammationen och cellnybildningen i det 
översta hudlagret, epidermis (Mallbris & Wilson Claréus, 2010c). Menter et al. (2008) 
framhåller att majoriteten av patienterna med guttat psoriasis utvecklar en nummulär typ av 
psoriasis som uttrycker sig via större, myntstora fläckar på huden och som är kronisk. 
 
Invers/intertriginös psoriasis 
Psoriasis av den här sorten finns hos 30 % av de diagnostiserade och utmärker sig av tunna, 
glansiga fläckar med icke synliga fjällningar (Menter, Smith & Barker, 2008). Enligt Lundh 
& Malmquist (2009) uppstår intertriginösa hudförändringar framförallt i hudveck där 
hudpartier ligger an mot varandra, varpå vätskande sår och sprickor kan uppstå. 

 Den typiska lokalisationen för fläckarna är vid crena ani, det vill säga i ryggslutet och 
analfårans början, samt runt ändtarmsöppningen. Symtomen kan även uppstå under bysten, i 
armhålorna, i underlivet samt under förhuden. Invers psoriasis går att behandla med till 
exempel svag kortisonkräm, men symtomen är ofta återkommande (Menter, Smith & Barker, 
2008).  
 
Psoriasis i hårbotten 
Enligt Menter, Smith & Barker (2008) är det här den vanligaste typen av psoriasis, då 80 % 
av de individer som har diagnosen lider av nämnda sort. Sjukdomen visar sig som rodnad och 
alltifrån tunn, fjällande hud till tjocka förhårdnader som fjällar. Hela hårbotten kan utsättas, 
men ibland uppstår enstaka fläckar på huden. Vidare menar Menter et al. att den typiska 
lokalisationen framförallt är i hårfästet men även i bakhuvudet. De behandlingsalternativ som 
finns är lokala steroider, D-vitaminderivat samt svaga kortisonkrämer. Psoriasis i hårbotten är 
svårbehandlat och många patienter får återkommande symtom. Mitchell & Penzer (2005) 
upplyser att rodnaden sprider sig utanför hårfästet och att hårväxten vanligtvis inte minskar. 
Fjällningen kan dock leda till att individen i viss omfattning tappar mer hår än normalt. 
 
Nagelpsoriasis 
Flera individer som har psoriasis får även nagelpsoriasis, i varierande sjukdomsgrad. Det är 
ungefär 65 % av de diagnostiserade som vid något tillfälle får nagelpsoriasis. Den kliniska 
bilden beror på vilken typ av nagelpsoriasis det är, men gemensamt för dem är att 
förändringarna visar sig på nagelplattan. Idag finns ingen väl fungerande behandling mot 
nagelpsoriasis. Dock kan D-vitaminderivat eller lokala steroider fungera för vissa individer 
(Menter, Smith & Barker, 2008). Demirsoy et al. (2013) belyser att nagelpsoriasis ofta leder 
till en minskad känsel i fingertopparna samt en försämrad förmåga att greppa små objekt.  
 
Pustulös psoriasis/Erytrodermi psoriasis 
Pustulös psoriasis utgörs av små ytliga gulaktiga blåsor som är fyllda med var. Pustlerna kan 
uppkomma akut och förekomma på hela kroppen eller endast på handflator samt fotsulor och 
individen kan även bli allmänpåverkad (Peate, 2008). Behandlingen består av sjukhusvård, 
mjukgörande läkemedel i form av salvor samt tabletter (Mallbris & Wilson Claréus, 2010b). 
Vid utbredd pustulös psoriasis sker behandlingen med Neotigason som dämpar cellbildningen 
på det yttersta hudlagret och vars verksamma substans är Acitretin (FASS, 2015ad). Vid 
erytrodermi består behandlingen till exempel av Metotrexat, som är en form av cellgift eller 
Acitretin kombinerat med ultraviolett ljusbehandling (FASS, 2015ac). 
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Då psoriasis kan yttra sig på en rad olika sätt, finns det således flera olika 
behandlingsalternativ att tillgå. De olika formerna av psoriasis visar sig genom varierande 
symtom, vilka sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.  
 
2.3 Individers upplevelser av sjukdomen 
Mitchell & Penzer (2005) menar att psoriasis påverkar människor på olika sätt. Upplevelsen 
av sjukdomen är individuell och beror inte alltid på dess allvarlighetsgrad. Vidare menar 
Mitchell & Penzer att det inte finns något rätt eller fel sätt att hantera psoriasis på och det är 
viktigt att patienterna är medvetna om det för att minimera känslor av skuld och skam.  
 I en studie av Nelson, Chew-Graham, Griffiths & Cordingley (2012) framgick det att 
de deltagande patienterna upplevde sin sjukdom som komplex eftersom de menade att 
tillståndet involverade de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna av livet. Nelson et al. 
framhåller vidare att patienterna med psoriasis upplevde stress i samband med sin sjukdom 
och de psykologiska symtomen visade sig i studien bland annat kunde bero på att det sociala 
livet upplevdes som en utmaning. De sociala svårigheterna berodde på att psoriasis var svår 
att dölja och därför kunde ge upphov till negativa reaktioner från omgivningen. Sjukdomens 
synlighet hade negativ inverkan på individernas självkänsla, självbild och humör, vilket i sin 
tur kunde leda till oro, ångest och depression. Den fysiska påverkan från sjukdomen utgjordes 
av att huden kliade, flagnade och att det i sin tur gav upphov till smärta och obehag (Nelson 
et al. 2012).  
 Vidare avser Nelson et al. (2012) att studiedeltagare med psoriasis i möte med hälso- 
och sjukvårdspersonal önskade få erkännande angående känslor av stress och oro inför sin 
sjukdom. Även om psoriasis sällan är livshotande, medför sjukdomen funktionsnedsättningar 
som kan jämföras med andra långtidssjukdomar som till exempel diabetes och cancer.  
 
2.4 Tidigare forskning inom psoriasis 
Enligt Duvetorp, Ljungberg & Seifert (2013) resulterade forskning från 1986 i en hypotes om 
att måttlig till svår psoriasis kan ha kopplingar till andra sjukdomar som till exempel diabetes, 
hypertoni och hjärtinfarkt. Hypotesen bekräftades 1995, då evidensbaserad forskning visade 
på en ökad förekomst av diabetes och hjärtsvikt för individer med måttlig till svår grad av 
sjukdomen. Vidare framhåller Duvetorp et al. att sambandet i första hand förklarades med 
patienternas livsstil, då även överkonsumtion av alkohol samt rökning var mer 
förekommande bland människor med måttlig till svår psoriasis, än hos den övriga 
befolkningen. Under nästkommande år gjordes ytterligare studier som beaktade de nämnda 
riskfaktorerna och sambandet kvarstod. Det resulterade enligt Duvetorp et al. i att psoriasis 
nu beskrevs som en ärftlig, kronisk och inflammatorisk systemsjukdom. Psoriasis betraktades 
inte längre som en sjukdom begränsad till huden.  
 I nuläget har ett flertal studier visat på ett samband mellan måttlig till svår psoriasis 
och till exempel övervikt, rökning, hypertoni och diabetes. Sjukvårdspersonal bör ha kunskap 
om sambandet mellan måttlig till svår psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar (Duvetorp, 
Ljungberg & Seifert, 2013). Nelson, Chew-Graham, Griffiths & Cordingley (2012) stärker 
sambandet mellan svår psoriasis och utveckligen av hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. 
Fortsättningsvis menar Nelson et al. att psoriasisartrit och Crohn’s sjukdom har samband med 
psoriasis.   

Tidigare forskning har visat att vissa former av behandlingsmetoder som används 
enskilt i samband med psoriasis kan vara mer fungerande för de som lider av mild till måttlig 
psoriasis. De patienter som däremot har måttlig till svår psoriasis har inte lika god prognos av 
endast en behandling och kan därför behöva kombinerade behandlingsmetoder (Jensen, 
Delcambre, Nguyen & Sami, 2014). 
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Enligt Parrish (2012) har psoriasis genom tidigare forskning visat sig vara en sjukdom 
där patienternas följsamhet är ett av de stora problemen i behandlingen, trots att en rad olika 
behandlingsalternativ finns att tillgå.  

Vidare framhåller Parrish (2012) en forskning som nyligen gjorts, där det visas att 
patienter med mild till måttlig psoriasis upplever sjukdomen betungande.    
 
2.5 Psoriasis ur ett omvårdnadsperspektiv  
Sjuksköterskans omvårdnad för patienter med psoriasis kan vara brett där hon kan se till 
patientens fysiska, psykologiska och psykosociala omvårdnadsbehov. Det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan har förmåga att bedöma patientens allvarlighetsgrad av sjukdomen för att 
därefter kunna avgöra vad patienten kan göra själv i sin behandling, respektive vad som 
vården behöver bistå med (Gånemo & Lindholm, 2009).  
 
2.6 Egenvård och empowerment 
Omvårdnadsvetenskapliga begrepp som kommer att användas i den här uppsatsen är 
egenvård och empowerment. Kirkevold (2000) beskriver Dorothea Orems egenvårdsteori 
som de aktiviteter patienten själv tar initiativ till samt utför för sin egen skull, i syfte att 
upprätthålla en god hälsa och ett gott välbefinnande. Orem delar in egenvårdsmodellen i tre 
olika delar: en teori om egenvård, en om egenvårdsbrist samt en om omvårdnadssystem. 
Enligt Kirkevold består Orems egenvårdsteori av tre centrala begrepp vilka är egenvård, 
egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvårdsbehoven är därefter indelade i tre kategorier: 
universella behov, utvecklingsmässiga behov samt hälsorelaterade behov. Vidare beskriver 
Kirkevold att egenvårdkrav definieras som de egenvårdsaktiviteter nödvändiga att utföra för 
att tillgodose individens universella och utvecklingsmässiga egenvårdsbehov samt behov 
relaterade till hälsoproblem.  

Tänkbara egenvårdsåtgärder som kan lindra eller förebygga symtom av psoriasis kan 
till exempel vara att minska stress som påverkar hälsan negativt, leva ett fysiskt aktivt liv, 
undvika rökning samt minska konsumtionen av alkohol (Mallbris & Wilson Claréus, 2010d). 

Empowerment innebär att stärka patientens egna resurser i att hantera sin situation 
och fatta goda beslut gällande hälsan. En förutsättning för att empowerment ska fungera är att 
sjuksköterskan ger patienten tillräckligt med information och kunskap om den aktuella 
sjukdomen, vilken möjliggör att patienten kan omvalda den inlärda kunskapen till handlingar 
och agerande som främjar hälsan (Eldh, 2009). Då patienter med psoriasis generellt får 
bristfällig information gällande sjukdomen, resulterar det lätt i missförstånd, skam och 
bristande acceptans kring sjukdomen och behandlingen. Sjuksköterskan har därmed en 
betydelsefull roll för att patienten genom empowerment ska förstå sjukdomen och kunna fatta 
beslut som förbättrar hälsan efter den inlärda informationen (Mitchell & Penzer, 2005). 

 
2.7 Problemformulering  
Enligt Mitchell & Penzer (2005) är psoriasis en hudsjukdom vars behandling till stor del 
utgörs av egenvårdsåtgärder, varpå patienten behöver få tillräcklig kunskap och information 
från sjuksköterskan gällande egenvårdsåtgärder samt hur de lindrar och förebygger 
hudbesvär. Anledningen till att följande uppsats genomförs är att psoriasis är en vanlig 
hudsjukdom kring vilken det finns bristande kunskap, både gällande sjuksköterskans 
omvårdnad av patienter med psoriasis samt individernas egenvårdsåtgärder 
(Psoriasisförbundet, 2009). Ur ett omvårdnadsperspektiv behöver sjuksköterskan kunskap om 
vilka omvårdnadsåtgärder som finns att tillgodogöra sig samt hur de kan kombineras, för att 
utöva bästa tänkbara vård.  
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3. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis. 
 
4. Metod 
Studiens upplägg följde designen av en deskriptiv systematisk litteraturstudie, där tidigare 
forskning som besvarade det valda syftet söktes fram, granskades och sammanställdes 
(Kristensson, 2014a).  
 
4.1 Datainsamling 
 
4.1.1 Sökstrategi 
Sökstrategin påbörjades med att finna lämpliga sökord och databaser till sökningarna. Med 
stöd av Kristensson (2014c) är Medline och CINAHL relevanta databaser för att finna 
granskade omvårdnadsvetenskapliga studier. De sökorden som valdes ut var ‘psoriasis’, 
‘nursing care’ och ‘self care’, vilka användes i två sökningar. I den tredje sökningen användes 
sökorden ‘psoriasis’ och ‘patient education as topic’. Sökorden söktes sedan fram på MESH-
terms respektive CINAHL headings, där de fanns som ämnesord inom de båda databaserna.  
 Till en början gjordes en sökning i Medline där sökorden kombinerades med de 
booleska operatorerna AND och OR på följande sätt; psoriasis AND nursing care OR self 
care. Booleska operatorn AND användes mellan psoriasis och de andra ämnesorden. Den 
booleska operatorn OR markerades mellan ämnesorden ‘nursing care’ och ‘self care’. 

Sökningen i Medline begränsades till att endast söka fram artiklar mellan åren 2005-
2015. Artiklarna skulle även vara engelskspråkiga. Medline anses bara ha vetenskapligt 
granskade artiklar. Den andra sökningen i Medline gjordes med ämnesorden ‘psoriasis’ och 
‘patient education as topic, där kombinationen AND användes.  

Vid sökningen i CINAHL kombinerades ämnesorden ‘psoriasis’, ‘nursing care’ och 
‘self care’ med booleska operatorer på samma sätt som i Medline, det vill säga på följande 
sätt; psoriasis AND nursing care OR self care.  

Artiklarna begränsades i årtal till publicering mellan åren 2005-2015, samt endast 
engelskspråkiga artiklar. Dessutom markerades ‘peer rewieved’. 

I datainsamlingen gjordes tilläggsvis fem frisökningar utifrån valda artiklars 
referenslistor. Författarna hänvisar till sökmatrisen Bilaga 1.   

 
4.1.2 Urval   
 
Inklusionskriterier 
Vid sökningarna inkluderades alla åldrar och demografiska områden. Endast primärkällor 
valdes ut som tänkbara vetenskapliga artiklar att använda i följande uppsats. Ytterligare en 
inklusionskriterie var att enbart artiklar som innefattade individer med psoriasisdiagnos 
valdes ut. De utvalda artiklarna behövde även innefatta sjuksköterskans omvårdnadsarbete                                                                                              
för patienter med psoriasis samt att de skulle vara uppbyggda enligt IMRAD-struktur.  
 
Exklusionskriterier 
Inga förvalda exklusionskriterier bestämdes innan sökningarna. Däremot exkluderades 
artiklar som ansågs vara mer medicinskt fokuserade i förhållande till det valda syftet. 
Pilotstudier samt ‘reviews’ exkluderades även. Studier vars fokus enbart låg på andra 
yrkeskategorier, det vill säga artiklar som inte berörde sjuksköterskans roll, blev också 
exkluderade från studien.  
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Urvalsstegen 
Efter den första sökningen i Medline som resulterade i 26 artiklar påbörjades en 
urvalsprocess där det första steget var att läsa igenom artiklarnas titlar, abstrakt och sökord. 
Det steget resulterade i 15 kvarvarande artiklar. Under det andra urvalssteget lästes artiklarna 
i sin helhet, vilket gav en överblick av studiens innehåll och dess relevans i samband med 
uppsatsens ämne. Det urvalssteget resulterade i fem kvarvarande artiklar, vilka sedan 
kvalitetsgranskades i det tredje urvalssteget enligt granskningsmallar för kvalitativa och 
kvantitativa artiklar efter Forsberg och Wengströms (2013) metod. Efter granskningen 
återstod tre artiklar som därmed användes i resultatdelen. 
 Andra sökningen i Medline resulterade i 77 artiklar, vars titlar, abstrakt och sökord 
lästes igenom vilket resulterade i att 34 artiklar behölls. Sedan lästes artiklarna igenom i sin 
helhet vilket resulterade i åtta kvarvarande artiklar. I det tredje steget kvalitetsgranskades de 
återstående artiklarna efter Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall varpå en 
artikel används i studien.  
 Sökningen i CINAHL gav 19 artiklar och de gallrades sedan efter tidigare nämnda 
urvalssteg. Först lästes artiklarnas titlar, abstrakt och sökord vilket resulterade i tio 
kvarvarande artiklar. Därefter lästes artiklarna i sin helhet vilket resulterade i att en artikel 
kvarstod och kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall. 
Nämnda artikel fick ingå i resultatdelen.  
 Frisökningar gjordes även i samband med datainsamlingen. Artikelsökningar som 
baserades på referenslistor från redan granskade och utvalda artiklar, genomfördes. De 
framsökta artiklarna granskades från tidigare nämnda Forsberg och Wengströms (2013) 
granskningsmallar. Frisökningarna resulterade i fem artiklar. De var ‘Care of patients with 
psoriasis: an audit of U.K services in secondary care’, ‘Quality of care in patients with 
psoriasis: an initial clinical study of an international disease management programme’, ‘How 
patients experience psoriasis: results from a European survey’, ‘No long-term changes in 
psoriasis severity and quality of life following climate therapy’ och ‘An educational 
programme for patients with psoriasis and atopic dermatitis: a prospective randomized 
controlled trial. 
 
4.2 Dataanalys 
En integrerad textanalys användes i följande systematiska litteraturstudie. Enligt Kristensson 
(2014c) är en integrerad analys en metod där resultatet av de vetenskapliga artiklar som söks 
fram, sedan sammanställs genom tre olika steg. Det första steget av dataanalysen i 
författarnas studie bestod av en genomläsning av de valda artiklarna. Likheter och skillnader i 
resultatet identifierades här. Vidare beskriver Kristensson att det andra steget utgår från att 
bilda olika kategorier som sammanfattar artiklarnas resultat. Slutligen, i det tredje steget, 
sammanställs resultaten under de olika kategorierna med eventuella tillhörande 
underkategorier. De nämnda stegen utgjorde resultatet av författarnas studie med hänvisning 
till Tabell 1.  
 Författarnas sortering och strukturering av resultatet gjordes med en induktiv ansats. 
Enligt Kristensson (2014c) innebär en induktiv ansats att utifrån fakta som framkommit under 
studiens gång, formulera en teori eller hypotes. En slutsats bildas genom att utifrån olika 
artiklar skapa en helhet och därmed finna ett samband som svarar på syftet, vilket 
avslutningsvis gjordes i dataanalysen.  
 
4.3 Etiska överväganden 
Kristensson (2014b) menar att all forskning ska bedrivas på ett etiskt försvarbart sätt, enligt 
etikprövningslagen. Vidare förklarar Kristensson att de individer som deltar i forskning inte 
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får komma till skada, varken fysiskt, psykologiskt eller integritetsmässigt. De artiklar som 
ligger till grund för resultatet av studien har granskats på nämnda etiska försvarbara sätt då 
det framgår i artiklarna att de tagit hänsyn till etiska överväganden. Vidare hade författarna 
Helsingforsdeklarationen i åtanke vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna. Enligt 
Sveriges läkarförbund (2014) innebär Helsingforsdeklarationen att patientens hälsa ska stå i 
fokus från vårdgivarens sida. Vidare är etiska principer som främjar patientens hälsa och 
rättigheter det primära och medicinsk forskning det sekundära. 
 
5. Resultat  
I följande systematiska litteraturstudies resultat presenteras fem kvalitativa och fyra 
kvantitativa artiklar, samt en artikel som var både kvalitativ och kvantitativ. De vetenskapliga 
artiklarna beskriver omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis. Designen i de 
sammanställda artiklarna var bland annat RCT-studier, prospektiva fallstudier, kliniska 
undersökningar av behandlingscenter, intervjuer med patienter med psoriasis och 
sjuksköterskor via fenomenologisk ansats samt systematiska semi-strukturerade intervjuer 
med barn och ungdomar med psoriasis och deras föräldrar. Kontexten i artiklarna varierade 
från sjukhusavdelningar, öppenvård, hemmamiljö och klimatresor. Artiklarnas övergripande 
kvalitet ansågs vara tillfredsställande för att ingå i den här litteraturstudien. 
 
 
Tabell 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktstabell av resultatets innehåll. 
 
5.1 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis 
 
5.1.1 Sjuksköterskans medicinska behandlingar 
I en studie av Bjarkøy, Gjengedal & Wahl (2011) framgick det att när sju patienter med 
psoriasis var inlagda på sjukhus, var sjuksköterskan främst inriktad på de medicinska 
omvårdnadsåtgärderna. Ett viktigt mål för patienten som sjuksköterskan uppmuntrade till var 
att utöva egenvård under sjukhustiden. I samma studie beskriver Bjarkøy et al. att 
sjuksköterskan hade förståelse för att generella psykosociala svårigheter var vanligt 
förekommande hos patienter med psoriasis. Ett flertal av de sju deltagande sjuksköterskorna 
ansåg att medicinsk behandling av fysiska symtom av psoriasis stod i fokus i vården. 
Fortsättningsvis visar studien av Bjarkøy et al. att några sjuksköterskor ansåg att ett 
medicinskt fokus genererade en förbättring i patienternas psykosociala situation. 
Sjuksköterskorna beskrev att deras huvudmål var att förbättra patientens förmåga att utöva 
egenvård efter undervisning.  
 I en annan studie av Eedy et al. (2008) beskrevs omvårdnadsbehandlingar som 
patienter med psoriasis erbjöds inom öppenvården hos 100 hudkliniker under ett års tid. En 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för 
patienter med psoriasis 

- Sjuksköterskans medicinska 
behandlingar 

- Motiverande samtal 
- Patientutbildning 
- Patientkontakt och miljö 

Sjuksköterskans stödjande omvårdnad i 
patientens egenvård  

- Empowerment och följsamhet 
- Sjuksköterskans stöttning i 

patientens coping 
- Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder i samband med 
klimatterapi 
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av dessa omvårdnadsbehandlingar var ultraviolett ljusbehandling, där antingen smal- eller 
bredbandsbehandling användes. I studien framgick att smalbehandlingen var mest 
förekommande. Vidare menar Eedy et al. att PUVA även användes av klinikerna vilket är en 
ultraviolett ljusbehandling, inklusive psoralen som ökar känsligheten för ultraviolett 
strålning. Majoriteten av klinikerna i studien använde PUVA som behandlingsmetod. 
Fortsättningsvis beskriver Eedy et al. att ett flertal kliniker använde bad-PUVA som ett 
alternativ i behandlingen av psoriasis. Topikal-PUVA användes på patienters händer och 
fötter hos de flesta kliniker som deltog i studien.  
 I en studie av Fouéré, Adjadj & Pawin (2005) som gjordes på 1281 patienter med 
psoriasis framkommer det att 70 % av dem använde topikala preparat, där D-vitamin var det 
vanligaste alternativet. Det näst vanligaste preparatet var kortiokosteroider följt av salicylsyra 
och retinoider. Vidare beskriver Fouéré et al. att topikalbehandling användes enskilt eller i 
kombination med andra icke nämnda topikala behandlingar. Det var 42 % av patienterna i 
studien som använde topikala behandlingar i kombination med följande metoder: 
ljusbehandling, orala läkemedel vilket inkluderade systembehandling och biologiska 
läkemedel, samt alternativa ljusbehandlingsmetoder som klimatterapi eller bad.  
 Fortsättningsvis menar Fouéré et al. (2005) att följsamheten i samband med D-
vitaminbehandling var aningen högre än vid de andra topikala behandlingarna. I studien av 
Eedy et al. (2008) beskrivs att behandling med Ditranol användes inom öppenvården hos 
hudklinikerna och var antingen kort- eller långvarig. Tjära var också en behandlingsmetod, 
vilket majoriteten av hudklinikerna använde sig av. Vidare framhåller Eedy et al. att 
hårbottensbehandling även var en frekvent behandlingsmetod i samband med psoriasis.  
 
5.1.2 Motiverande samtal 
I en studie av Larsen, Krogstad, Aas, Moum & Wahl (2014) framgick att patienter som 
genomgick sex telefonbaserade motiverande samtal med en sjuksköterska under tre månader 
efter en tre veckor lång klimatresa, påvisade en lägre sjukdomsgrad av psoriasis samt en 
minskad utbredning av hudsymtom. Larsen et al. förklarar vidare att det första motiverande 
samtalet med en sjuksköterska var ett 45-60 minuter långt möte som tog vid precis innan 
patienten kom hem från klimatresan. Det följdes sedan upp av sex stycken telefonsamtal 
under de nästkommande tre månaderna som var mellan 15-60 minuter långa. Sjuksköterskan 
uppmuntrade patienterna som deltog i studien att berätta hur psoriasis påverkade deras 
vardagsliv och att de skulle dela deras tankar gällande livsstilsval relaterade till psoriasis. 
Genom att låta patienterna berätta deras historia och beskriva den egna motivationen och 
möjliga tankar om förändringar, så uppfylldes det personcentrerade motiverande samtalet.
 Vidare beskriver Larsen et al. (2014) att hud och hudbehandling var ett obligatoriskt 
ämne som diskuterades under varje telefonsamtal. Ytterligare områden som diskuterades var 
kost, fysisk aktivitet och stresshantering. Samtalen inleddes med att sjuksköterskan 
presenterade de olika områdena och frågade patienten om han eller hon önskade prata om 
något av dessa, eller om patienten hade andra ämnesönskemål. Genom att identifiera hur redo 
patienten var för en förändring kunde motiverande samtal utformas efter individens villighet 
inför förändring. I studien av Larsen et al. fick patienterna en personlig arbetsbok som 
innehöll det motiverande samtalets nyckelprinciper samt en beskrivning av en transteoretisk 
modell av förändring. Tilläggsvis innehöll arbetsboken öppna frågor för reflektioner och 
några verktyg i motiverande samtal och övningar.   
 I en studie av Reich, Mrowietz, Karakasili & Zschocke (2014) uttryckte patienterna 
en önskan om att vårdgivarna skulle motivera patienterna att ställa frågor och uttrycka 
förväntningar gällande deras aktuella behandling. De önskade även att vårdgivarna frågade 
dem om hudstatus och andra delar av patienternas liv.  
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Larsen et al. (2014) beskriver att patienternas förmåga att utföra egenvård ökade och 
kompetensen och behandlingstekniken i samband med psoriasis förbättrades. Motiverande 
samtal efter en klimatresa gav patienterna ett sundare och mer konstruktivt förhållningssätt 
gentemot sjukdomen. Fortsättningsvis visade studien av Larsen et al. att patienterna som fick 
motiverande samtal upplevde en ökad förmåga att uppnå en önskad livsstil. Patienternas vilja 
att genomföra livsstilsförändringar ökade signifikant och den förmågan kvarstod tre månader 
efter det sista motiverade samtalet, då deltagarna medgav att de gjort livsstilsförändringar. 
Det var betydligt fler patienter som ändrade mätvärde i hälsobeteende från ‘risk’ till ‘ingen 
risk’ under interventionen med klimatresa och motiverande samtal. Nämnda effekt kvarstod 
tre månader efter interventionen.  

Vidare beskriver Larsen et al. (2014) att en större andel patienter kvarstod i kategorin 
‘ingen risk’ under interventionens gång eftersom de hade planerade livsstilsförändringar. 
Patienterna som inte genomgick klimatresa och motiverande samtal fortsatte att ingå i 
kategorin ‘risk’ gällande hälsobeteende. Interventionsgruppen fick en tydlig förbättring av 
sjukdomsuppfattning efter tre månader med motiverande samtal och klimatresa. 
Fortsättningsvis framhåller Larsen et al. att tre månader utan motiverande samtal gav upphov 
till en försämrad sjukdomsuppfattning. 

Studien av Larsen et al. (2014) belyste att motiverande samtal efter en klimatresa 
kunde vara en viktig egenvårdsmetod i samband med psoriasis eftersom studien visade att det 
minskade sjukdomsområdet på huden, ökade självförmågan och kunskapen om psoriasis samt 
bidrog till en förbättrad livsstil. Ytterligare beskriver Larsen et al. att klimatterapi och sex 
stycken motiverande samtal under en tremånadersperiod, inte ökade patienternas kunskap om 
psoriasis. Tre månader efter det sista motiverande samtalet hade patienterna fått en tydligt 
ökad kunskap om sjukdomen.  
  
5.1.3 Patientutbildning 
 
5.1.3.1 Undervisning, information och stöd i samband med behandlingsmetoder 
I en studie av Bjarkøy et al. (2011) beskrivs att en god undervisning i medicinsk behandling 
av psoriasis ansågs vara värdefullt för de allra flesta av de sju deltagande patienterna. Genom 
behandlingstillfällen då sjuksköterskan undervisade lades fokus på olika krämer och salvor 
samt hur de bäst applicerades på huden. Vidare framhåller Bjarkøy et al. att 
utbildningstillfällena var betydelsefulla för patienterna eftersom de gjorde dem tryggare i den 
självständiga hanteringen av behandlingen när de skrevs ut.  

Bostoen, Bracke, De Keyser & Lambert (2012) framhåller i sin studie att 
utbildningsprogrammet bestod av att de 29 och sedan 28 deltagande patienterna värderades 
vid fyra tillfällen; innan programmets start, vid programmets slut, sex månader respektive nio 
månader efter programmets start. Bostoen et al. beskriver ytterligare att programmet bestod 
av möten under två timmar varannan vecka som bland annat innehöll tre utbildningstillfällen 
om hudvård genomförda av en specialiserad hudsjuksköterska. De övriga mötena som 
utgjorde programmet var ett informationstillfälle gällande kost, fysisk aktivitet, sömnhygien, 
missbruk, rökning och praktisk filosofi. Fysisk träning, yoga, meditation och mindfulness 
samt två feedbacktillfällen ingick även i interventionen. 

Reich et al. (2014) framhåller i sin studie patienters önskemål om hur ett 
följsamhetsprogram i samband med topikal behandling skulle utvecklas. Utifrån 
patientintervjuer visades att de ansåg att vårdgivarna skulle ha checklistor som guidade dem i 
att erbjuda information gällande psoriasis, möjliga behandlingar och potentiella 
vidarebehandlingar om sjukdomen förvärrades. Fortsättningsvis beskriver Reich et al. att 
patienterna önskade att vårdgivarna förklarade den valda terapin och motiverade honom eller 
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henne till att ställa frågor och ha en öppen dialog om förväntningar kring den. Ytterligare 
önskemål var att vårdgivarna skulle ställa frågor om patienternas hudstatus och andra 
aspekter av deras liv samt att ge ut informationsmaterial.  

I studien av Reich et al. (2014) efterfrågade de intervjuade patienterna en plats på 
sjukhuset som de kunde kontakta eller besöka under tidsperioden mellan de planerade 
sjukvårdsbesöken. Deltagarna önskade även att bli sedda utifrån ett helhetsperspektiv från 
vårdgivarna, där det fanns tid för samtal och kunskapsutbyte om behandlingen, både vid dess 
start och under behandlingens gång.  

I en annan studie av de Korte, Van Onselen, Kownacki, Sprangers & Bost (2005) fick 
patienter med psoriasis genomgå ett sjukdomshanteringsprogram som bestod av en rad 
personcentrerade omvårdnadsåtgärder. De bestod av sjukdomsutbildning, träning i 
sjukdomshantering, psykologiskt stöd samt topikal behandling. Programmet inkluderade tre 
möten mellan patienter och specialistsjuksköterskor under en period av två månader. Vidare 
beskriver de Korte et al. att patienterna fick studiematerial att arbeta med individuellt. 
Materialet innehöll information om psoriasis, sjukdomshantering och coping. Vid första 
träffen skapades en patientprofil som inkluderade deltagarens sjukdom och 
behandlingshistoria, sjukdomsgrad, förståelse för sjukdom samt följsamhet till behandlingen. 
Patienterna värderades efter fysiska symtom och begränsningar i det dagliga livet, samtidigt 
som behov, förväntningar och motivation med hänsyn till den nuvarande behandlingen 
undersöktes. Fortsättningsvis berättar de Korte et al. att specialistsjuksköterskan 
skräddarsydde informationen utifrån patientens behov samt att appliceringstekniker i topikal 
behandling demonstrerades. Ytterligare omvårdnadsåtgärder var hjälp och råd med 
sjukdomshantering samt att ge förslag på copingstrategier. Patienterna satte upp hudvårds- 
och levnadsmål.  

Ersser, Cowdell, Latter & Healy (2010) belyser att de 22 patienterna med psoriasis 
som deltog i en patientutbildning önskade få en behandling och omvårdnad som de kände 
tillit till och var utformad på ett personcentrerat sätt för att passa in i aktuell livsstil. Det var 
betydelsefullt för deltagarna att få demonstration i hur topikal behandling applicerades på ett 
korrekt sätt samt att ha inplanerade uppföljningar för att fastställa framsteg och diskutera 
eventuella problem. Ersser et al. förklarar även att ett flertal patienter hade begränsade 
framgångar med de topikala behandlingarna och ville därför få bekräftat att de fungerade. 
Samtidigt önskade patienterna information om tillgängliga behandlingar och få tydliga 
instruktioner i hur de skulle använda dem i egenvården. De önskade även få mer kunskap om 
hur psoriasis kunde behandlas. Patienterna värdesatte stödjande information, både skriftlig 
och audiovisuell, vilket innebär både hör- och synbar.  

Ersser et al. (2010) berättar att patienterna i studien identifierade flera faktorer som de 
ansåg var betydelsefulla i sjukvårdens stöd av en effektiv egenvård. De var införstådda med 
att de behövde kunna hantera sin situation samtidigt som de var i behov av tillräcklig 
patientutbildning och stöd för att utföra behandlingen på ett effektivt sätt. Fortsättningsvis 
menar Ersser et al. att patienterna önskade att sjukvårdspersonalen erkände och uppskattade 
deras personliga upplevelser och kunskaper.   

Ur studien av Eedy et al. (2008) visades att nästan alla hudvårdskliniker hade 
utbildningar i patienters strategier i att ta till sig olika behandlingar. Skriftlig information om 
psoriasis eller broschyrer av psoriasis användes av samtliga deltagande kliniker. En minoritet 
av klinikerna erbjöd patienterna tillgång till elektronisk information om psoriasis via ett 
dataprogram. Det var även ett fåtal kliniker som erbjöd fri tillgång till en lokal stödgrupp. 
Eedy et al. framhåller vidare att skriftlig information om behandlingar och deras 
användbarhet samt läkemedelsuppföljning via kort eller broschyrer var mest förekommande. 
Ytterligare ett vanligt informationsalternativ var erbjudande om telefonrådgivning med en 
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specialiserad hudsjuksköterska. De mindre förekommande informationsalternativen bland 
hudklinikerna var att bistå patienten med ett brev efter konsultation och en skriftlig personlig 
handlingsplan.  

I studien av Bostoen et al. (2012) där 29 patienter med psoriasis vid studiens start och 
28 patienter vid studiens slut deltog, mättes effekten av sjukdomsgrad och livskvalitet efter 
ett utbildningsprogram. Nio månader efter studiens start visades en signifikant minskning av 
depressionsnivåer inom interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Bostoen et 
al. beskriver även att patienterna i interventionsgruppen fick en förbättrad livsstil med 
exempelvis minskad rökning och ökad fysisk aktivitet. Det uppkom ingen betydande skillnad 
i de olika studiegrupperna relaterat till upplevelsen av stress.   

Resultatet från studien av Bostoen et al. (2012) där patienterna genomgick ett 
utbildningsprogram visade att patienternas sjukdomsgrad och livskvalitet förbättrades 
signifikant efter deltagandet. Effekterna kvarstod i minst sex månader och var förlorade efter 
uppföljningen vid nio månader. Det fanns ett måttligt samband mellan sjukdomens 
allvarlighetsgrad och livskvaliteten. Vidare framkommer det i Bostoen et al.’s studie att tre 
månader efter patienternas deltagande uppkom det en tydlig minskning av sjukdomsgrad och 
utbredning i jämförelse med de som ingick i kontrollgruppen.  
 
5.1.4 Patientkontakt och miljö 
Det framkommer i studien av Ersser et al. (2010) att det var betydelsefullt att sjuksköterskan 
hade en personlig kontakt med patienterna och där kunskap samt intresse präglade deras 
bemötande. Vidare menar Ersser et al. att studiens deltagare främst efterfrågade en personlig 
kontakt med en vårdgivare i enrum. Bjarkøy et al. (2011) belyser i sin studie vikten av att 
sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ska innehålla skapande och upprätthållande av 
vilsamma och sociala miljöer på avdelningen. Flertalet patienter med psoriasis var socialt 
isolerade innan de lades in på sjukhus, eftersom de var obekväma med att vistas bland 
människor när de var i perioder av ökad symtomutbredning. Fortsättningsvis beskriver 
Bjarkøy et al. att sjukhustiden därmed blev en del i en återhämtningsprocess där patienterna 
fick tillbaka det sociala, då de umgicks med övriga patienter.  
 
5.2 Sjuksköterskans stödjande omvårdnad i patientens egenvård 
 
5.2.1 Empowerment och följsamhet 
I studien av Bjarkøy et al. (2011) visades att sjuksköterskan eftersträvade att patienten 
accepterade sitt personliga ansvar under och efter sjukhusvistelsen. Det var betydelsefullt att 
patienten fick chans att utöva egenvård under vårdtiden, eftersom kunskap var värdefullt när 
individen sedan kom hem och skulle utförda behandlingen på egen hand. Fortsättningsvis 
beskriver Bjarkøy et al. att sjuksköterskan stärkte patienten genom empowerment efter en 
viss tids sjukhusvistelse, för att öka förutsättningarna till en förbättrad egenvård och 
följsamhet i behandlingen.  

I studien av Ersser et al. (2010) framkommer att de flesta patienterna utförde egenvård 
med hjälp av en oregelbunden topisk behandling medan ett fåtal av dem höll en strikt regim 
kring sin egenvård. Patienterna använde behandlingspreparat mot symtom så som fjällning 
och klåda och de slutade med preparaten då symtomen lindrats. Vidare beskriver Ersser et al. 
att några patienter förtroget berättade om deras livsföring med egenvård medan andra 
deltagare saknade kunskap om de potentiella fördelarna som en konsekvent egenvård kunde 
ge. Under tiden då patienterna utförde egenvård var sjukvården frekvent tillgänglig att 
kontakta för att bidra med empowerment under deras process av försök och felsteg.  
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 I en annan studie av de Korte et al. (2005) intervjuades patienter gällande 
sjukdomsgrad, följsamhet till behandling, uppfyllande av mål och nuvarande problem samt 
behov. Patienterna uppgav att de i samband med sin sjukdom blev erbjudna vårduppföljning 
och kontaktuppgifter till vårdpersonal. de Korte et al. berättar vidare att deltagarnas 
tillfredsställelse med de personcentrerade omvårdnadsåtgärderna generellt sett var hög. Det 
var 99 % av de deltagande patienterna som kunde tänkas rekommendera 
sjukdomshanteringsprogrammet till andra patienter med psoriasis. Programmets resultat 
visade att patienternas följsamhet till behandling ökade, samtidigt som sjukdomsgrad 
minskade och livskvalitet ökade. Följaktligen berättar de Korte et al. att följsamheten hade 
förbättrats markant två månader efter studien. Patienterna visade förbättringar i hur ofta de 
utförde topikal behandling, mängden som användes samt tiden behandlingen utfördes på. 
Patienterna fick en tydligt ökad insikt i följsamhet till behandling. Förändringarna överlag 
angående symtomens allvarlighetsgrad hade tydligt förbättrats. Symtom som fjällning och 
klåda hade minskat med hjälp av de stödjande omvårdnadsåtgärderna. 
 Vidare beskriver de Korte et al. (2005) att livskvaliteten hos patienterna som deltog i 
studiens omvårdnadsåtgärder förbättrades efter två månader av behandling då symtom 
lindrades och positiva effekter tillkom av känslor och funktion. Deltagarnas skattning av sin 
egenvård samt smärta och obehag förbättrades. Rörelse, dagliga aktiviteter och 
ångest/depression hade förbättrats generellt men inte hos varje enskild deltagare.  
  
5.2.2 Sjuksköterskans stöttning i patientens coping 
I en studie av Oostveen et al. (2013) fick femton barn och tonåringar med psoriasis inklusive 
deras föräldrar tillsammans genomgå ett träningsprogram med målet att förbättra deras 
copingförmåga och egenvård. Träningsprogrammet innehöll fyra behandlingsträffar, där olika 
områden diskuterades på respektive träff. Omvårdnadsåtgärderna som diskuterades var 
medicinsk information och hudvård, effekter av kliande, psykologiska problem och 
sömnhygien. Avslutningsvis gjordes en uppföljning med patienter och föräldrar. Oostveen et 
al. förklarar vidare att patienterna fick undervisning i självhantering av utlösande och 
förebyggande faktorer, samt att skapa möjlighet att ersätta kliandet med ett annat beteende. 
Copingstrategier infördes i att stärka deltagarnas självkänsla och underlätta i sociala 
situationer infördes, vilket sedan utvärderades. Genom rollspel övade deltagarna på att 
hantera reaktioner från omgivningen samt att uppmuntra varandra till en positiv kropps- och 
självkänsla. Fortsättningsvis berättar Oostveen et al. att deltagarna informerades om 
sömnhygien och undervisades i avslappningsövningar.  
 I en annan studie av Wahl, Mørk, Cooper & Padilla (2005) fick 286 patienter med 
psoriasis genomgå ett tre veckor långt behandlingsprogram med klimatterapi, där fokus bland 
annat låg på utbildning i förbättring av copingstrategier. Copingstrategierna utformades i 
förhållande till sjukdomen, dess behandling samt konsekvenser. Wahl et al. förklarar att 
patienterna fick fylla i ett frågeformulär en vecka innan klimatterapins start samt två veckor 
respektive fyra och åtta månader senare. Frågeformulären innehöll självskattning av egenvård 
och sjukdomsgrad, mental och fysisk hälsa, generell hälsa, livslust, social och fysisk funktion 
samt fysisk och emotionell roll. Formulären innehöll även frågor om livskvalitet och 
självacceptans av utseende. 

Ur studien av Bjarkøy et al. (2011) var det några deltagare som eftersökte en bredare 
omvårdnad av sjuksköterskan, med inte enbart ett medicinskt fokus på behandlingen. 
Patienterna önskade att sjuksköterskan lyfte fram de psykosociala utmaningar som upplevdes 
i samband med psoriasis. Av patienternas tidigare erfarenheter hade copingkurser blivit 
vändpunkter i deras liv.  
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Ur studien av Oostveen et al. (2013) framgick det att vid coping- och 
egenvårdsbehandlingens slut och tre månader senare, upplevde deltagarna en ökad 
livskvalitet, en ökad kunskap om sjukdomen, ett minskat kliande, en minskad påverkan inom 
familjen samt minskad sjukdomsutbredning på kroppen. Wahl et al. (2005) beskriver att två 
veckor efter klimatterapi som bland annat innefattade utbildning i copingstrategier, var 
sjukdomsgraden lägst och livskvaliteten högst. Fyra och åtta månader efter interventionen 
hade mätvärdena någorlunda återgått till samma nivå som innan terapins början. Vidare 
beskriver Wahl et al. att deltagarnas självacceptans till utseendet var större två veckor efter 
klimatterapin, än en vecka innan interventionens start. Fyra och åtta månader efter 
behandlingens slut hade deltagarnas självacceptans sjunkit igen. Wahl et al. beskriver vidare 
att patienterna i studien rapporterade en förbättrad hälsa två veckor efter klimatterapins slut, i 
jämförelse med veckan innan terapin och fyra och åtta månader efter. Veckan före terapin 
samt fyra och åtta månader efter var mätvärdena likvärdiga.  
 
5.2.3 Sjuksköterskans omvårdnad i samband med klimatterapi 
I en studie av Larsen et al. (2014) fick individer med måttlig till svår psoriasis genomgå en tre 
veckor lång behandling med klimatterapi på Kanarieöarna. Terapin inkluderade ultraviolett 
behandling, fysisk aktivitet, gruppdiskussioner och omfattande utbildning. 
Omvårdnadsåtgärderna i samband med resan var undersökning av en dermatolog och 
sjuksköterska vid tre tillfällen, vid ankomst, efter en vecka och efter tre veckor samt 
uppföljningar vid behov. Vidare beskriver Larsen et al. att en kombination av skräddarsydd 
solbehandling, där ett solschema utformades samt att saltvattensbad erbjöds. Exponering 
skedde efter hudtyp och efter solljusets styrka. De fysiska omvårdnadsåtgärderna bestod av 
morgonträning samt frivilligt deltagande i övriga fysiska aktiviteter som till exempel 
vattenaerobics, promenader/löpturer, simning, styrketräning samt avslappningstekniker.  

I en annan studie av Wahl et al. (2013) fick deltagare med psoriasis genomgå ett tre 
veckor långt behandlingsprogram med klimatterapi på Kanarieöarna, som bestod av 
solexponering, havsbad, psykosociala och fysiska insatser i en avslappnande miljö samt 
utbildning som värdesatte patienternas copingförmåga. 

Fortsättningsvis visar studien av Larsen et al. (2014) att deltagarna deltog i interaktiva 
utbildningsträffar med specialistsjuksköterska, dermatolog och sjukgymnast. Under träffarna 
diskuterades uppkomsten och utvecklingen av psoriasis, yttranden, samsjuklighet, livskvalitet 
och behandlingsmetoder samt vikten av en sund livsstil med fokus på fysisk aktivitet, 
minskning av stress och hälsosam kost. Patienterna i studien av Larsen et al. deltog även i 
gruppmöten där fokus låg på upplevelsen av att leva med psoriasis, stresshantering, nutrition 
samt egenvård. Dessutom ingick rökavvänjning och interaktioner med andra individer som 
hade liknande hälsoutmaningar. 
 
5.3 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis 
utgjordes av sjuksköterskans medicinska behandlingar som till exempel topikala preparat, där 
D-vitamin var det preparat som främst användes och som patienterna hade högst följsamhet 
till. Topikala behandlingsmetoder användes i kombination med ljusbehandling och 
systembehandlingar. Individerna efterfrågade information och kunskap från sjuksköterskan i 
samband med topikala behandlingsmetoder. Motiverande samtal, patientutbildning, god 
patientkontakt samt att skapa vilsamma miljöer var ytterligare komponenter i sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder. Följande resulterade i att deltagarnas förmåga att utföra egenvård ökade 
och kompetensen samt behandlingstekniken förbättrades. Sjuksköterskans stödjande 
omvårdnad i patientens egenvård bestod av empowerment, stöttning i copingstrategier samt 
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stödjande omvårdnadsåtgärder i samband med klimatterapi som till exempel 
patientutbildning. Empowerment och stöttning i copingstrategier visades ha goda effekter på 
patienternas följsamhet till behandling, sjukdomsgrad och livskvalitet.  
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Författarna ansåg att Medline och CINAHL var relevanta databaser i förhållande till syftet, 
dock resulterade sökningarna i en knapp mängd passande artiklar då endast fem studier 
valdes ut genom sökningar i nämnda databaser. I den första sökningen i Medline användes 
den booleska operatorn AND mellan sökorden ‘psoriasis’ och de andra ämnesorden eftersom 
artiklarna skulle innehålla psoriasis som huvudämne. I samma sökning markerades OR 
mellan ämnesorden ‘nursing care’ och ‘self care’, då träffarna endast behövde innehålla ett av 
ämnesorden. I den andra sökningen användes AND mellan ämnesorden ‘psoriasis’ och 
‘patient education as topic’, på grund av att sökningen annars kunde bli för bred och 
dessutom kunde resultera i artiklar som inte handlade om psoriasis. Författarna anser att 
sökorden är valda med omsorg eftersom ett stort antal andra sökord provades och 
kombinerades på olika sätt utan ett lyckat resultat. Vidare menar uppsatsens författare att de 
begränsade sökningarna till årtalen 2005-2015, eftersom endast aktuell forskning 
eftersträvades. Artiklarna skulle även vara engelskspråkiga då majoriteten av forskning utförs 
på engelska samt för att författarna skulle förstå dem. Ett möjligt antagande är att relevanta 
icke-engelskspråkiga artiklar kan ha missats då det ställningstagandet gjordes. 

‘Peer reviewed’ kunde inte väljas till som en begränsning i Medline eftersom 
databasen anser sig enbart ha vetenskapligt granskad forskning. I CINAHL användes däremot 
‘peer reviewed’ vid sökningen eftersom författarna önskade vetenskapligt granskade artiklar i 
resultatet. Författarna valde att göra en rad frisökningar eftersom att de tidigare sökningarna 
inte resulterat i tillräckligt många relevanta artiklar. Titlarna i de valda artiklarnas 
referenslistor valdes ut om de tycktes kunde svara på syftet samt att de passade in i 
årtalsspannet. Alla artiklarna granskades sedan efter Forsberg och Wengströms (2013) 
granskningsmallar för att säkerställa deras kvalitet. De kvalitativa artiklarna granskades bland 
annat efter undersökningsgrupp, urvalsmetod, datainsamlingsmetod och dataanalys. De 
kvantitativa artiklarna granskades bland annat efter undersökningsgrupp, urval, mätmetoder; 
reliabilitet och validitet samt bortfall. Författarna anser att granskningsmallarna för respektive 
artiklar var tydliga och enkla att följa för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Fortsättningsvis 
anser författarna att frisökningarna var betydelsefulla för studien då de breddade resultatet, 
men de var svårare att säkerställa deras vetenskapliga kvalitet då till exempel ’peer reviewed’ 
inte kunde väljas före sökningen.  
 Alla demografiska områden inkluderas i sökningarna eftersom ett brett resultat om 
omvårdnadsgärder vid psoriasis eftersträvades. Författarna anser att det kan vara en styrka att 
inkludera alla demografiska områden då det kan ge en övergripande bild av psoriasis och dess 
omvårdnadsåtgärder över hela världen. Det kan tänkas att resultatet kan bli möjligt att 
generalisera när alla individer med psoriasis inkluderades. Inkluderingen kan även ses som en 
svaghet för att det kan vara svårt att överföra omvårdnadsåtgärder som fungerar i ett 
demografiskt område till ett annat.      

Då både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i litteraturstudien blev 
resultatdelen aningen svår att sammanställa, eftersom både mängddata och patienters 
individuella upplevelser svarade på syftet. Förfarandet kan dock ses som en styrka, eftersom 
resultatet får ett bredare spektra med infallsvinklar från både större interventionsgrupper samt 
mindre grupper som belyser individuella upplevelser. Vidare kan det ses som en styrka att 



 18 

inte helt generalisera omvårdnadsåtgärder vid psoriasis då författarna uppfattar upplevelsen 
av sjukdomen som individuell. Författarna är även medvetna om att studien som innefattade 
barn och ungdomar inte går att generalisera till vuxna individer, eftersom barns och 
ungdomars behov skiljer sig markant från vuxna och deras behov. Då litteraturstudien 
inkluderade alla åldrar blev resultatet inte specifikt för en viss åldersgrupp med psoriasis. Det 
kan ses som en svaghet eftersom omvårdnadsåtgärderna kan tänkas variera mellan olika 
åldrar. Primärkällor och IMRAD-struktur var ett krav då artiklar valdes ut eftersom det ökade 
litteraturstudiens kvalitet, vilket enligt författarna är en styrka i uppsatsen. Författarna valde 
enbart ut artiklar som innefattade individer diagnostiserade med psoriasis, dock inkluderades 
även artiklar där individer med andra sjukdomar så som psoriasis artrit deltog. Det gjordes för 
att få tillräckligt många studier att bygga resultatet på. Författarna är dock medvetna om att 
förfarandet kan ses som en nackdel. Författarna beslutade att de valda artiklarna behövde 
innefatta sjuksköterskans omvårdnadsarbete, men att övriga vårdgivare också fick inkluderas 
eftersom artiklar som endast rörde sjuksköterskans omvårdnadsarbete var få och inte kunde 
bygga hela studiens resultat. Majoriteten av de utvalda artiklarna var från ett 
patientperspektiv, vilket kan ses som en svaghet enligt författarna då syftet var att beskriva 
sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. 

Innan sökningarna bestämdes ej några förvalda exkluderingar eftersom författarna 
ville få ett så brett resultat som möjligt. Vid sökningarnas resultat exkluderades artiklar som 
endast var medicinskt fokuserade på grund av att syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder. 
Däremot valdes vissa artiklar ut som svarade på både syftet samt inkluderade det medicinska 
området. Författarna anser att resultatet av de artiklar som fokuserade på både det 
omvårdnadsmässiga och det medicinska kunde vara en aning godtyckligt. Studier som inte 
inkluderade sjuksköterskans roll exkluderades då de inte berörde syftet och kommande yrke. 
Författarna önskade endast primärkällor vid sökningarna, varpå pilotstudier samt ‘reviews’ 
exkluderades.  
 Författarna anser att urvalsstegen var en tydligt beskriven process för att få fram 
relevanta studier som kunde svara på syftet. Urvalsstegen hjälpte därmed författarna att sålla 
bort de artiklar som inte hade tillräckligt stark koppling till syftet. En nackdel då 
frisökningarna gjordes var att de inte tydligt markerats med ‘peer reviewed’. Tidsskrifterna 
där artiklarna publicerats var medicinska och omvårdnadsvetenskapliga, vilket av författarna 
att döma ansågs fastställa den vetenskapliga kvaliteten.  

I samband med litteratursökningen upptäckte författarna att antalet studier som 
handlade specifikt om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med psoriasis var få. 
Författarna anser därför att det är betydelsefullt att skriva följande studie eftersom 
sjuksköterskan kan behöva ha en fördjupad kunskap om omvårdnadsåtgärder för patienter 
med hudsjukdomen.  

Det sammanställda resultatet från de valda artiklarna sorterades efter en induktiv 
ansats för att författarna inte önskade leda resultatet åt ett visst håll via deras förförståelse. 
Utefter denna ansats skapades rubriker och underrubriker som ansågs lämpliga efter det 
resultat som framkommit. Författarna anser att en styrka med att använda en induktiv ansats 
är att resultatet granskas utan förförståelse, utan värderingar och med öppenhet för nya 
infallsvinklar.  

Det etiska perspektivet har funnits i åtanke hos författarna och har tagits hänsyn till 
under artiklarnas granskningsprocess eftersom det som sjuksköterska ingår att följa ICN’s 
etiska kod och riktlinjer för sjuksköterskor.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Det framgår i studien av Bjarkøy, Gjengedal & Wahl (2011) att sjuksköterskan främst såg till 
patienternas fysiska symtom, då de ansåg att genom att behandla dem kunde även de 
psykosociala problemen förbättras. Enligt Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2009) ska 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete utformas av en helhetssyn där patientens fysiska och 
psykologiska behov tillgodoses. Ett möjligt antagande är därför att sjuksköterskans 
förhållningssätt i den nämnda studien kan leda till bristande vård eftersom risken finns att de 
psykologiska och psykosociala behoven hos patienten blir negligerade. Vikten av att 
sjuksköterskan har en helhetssyn på patienten stärks även i studien av Reich et al. (2014) där 
patienterna uttrycker önskan om bli bemötta utifrån ett holistiskt perspektiv. Det kan vara så 
att sjuksköterskans medicinska förhållningssätt till en viss del beror på tidsbrist, okunskap 
och bristande förmåga att bemöta patienter med psykologiska besvär.   

I samma studie av Bjarkøy et al. (2011) framkommer det att sjuksköterskan ansåg att 
ett av huvudmålen i omvårdnaden var att stötta patienten i sin egenvård och i studien av 
Fouéré, Adjadj & Pawin (2005) framgår det att användningen av topikala preparat i samband 
med psoriasis är en vanlig behandlingsmetod. Baserat på nämnda studiers resultat är ett 
möjligt antagande att det därför är betydelsefullt att sjuksköterskan stöttar patienten i sin 
egenvård eftersom den till stor del utgörs av topikala preparat. Enligt Björvell (2001) är det 
betydelsefullt att sjuksköterskan ser till patientens egenvårdsbehov eftersom det är en 
förutsättning för att patienten ska upprätthålla en god hälsa, personlig utveckling och 
integritet samt upprätthålla en strukturerad tillvaro i livet. Kirkevold (2000) beskriver enligt 
omvårdnadsteoretikern Orem att egenvårdsteorin består av egenvård, egenvårdsbehov samt 
egenvårdskrav. Då egenvårdskraven är de egenvårdaktiviteter som är nödvändiga för att 
bland annat tillgodose patientens hälsorelaterade behov, är ett antagande från författarna att 
psoriasis medför en omfattande mängd egenvårdskrav då psoriasis kan skapa fler 
hälsorelaterade behov. De hälsorelaterade behoven kan även vara individuella och varierande, 
vilket sjuksköterskan bör ha i åtanke vid omvårdnaden av individer med psoriasis.   

I studien av Eedy et al (2008) beskrivs olika typer av ljusbehandlingar som vanligt 
förekommande behandlingsmetoder i samband med psoriasis. Ett möjligt antagande är att 
sjuksköterskans medicinska fokus som visades i studien av Bjarkøy et al. (2011) kan bero på 
att medicinska metoder som till exempel ljusbehandlingar är en så pass vanligt 
förekommande omvårdnadsåtgärd. Enligt Mallbris & Wilson Claréus (2010) är 
ljusbehandling en effektiv behandlingsmetod, då cirka 80 % av alla patienter med psoriasis 
blir hjälpta av metoden.   
 Det framgår i studien av Fouéré et al. (2005) att D-vitamin både var den vanligaste 
behandlingsmetoden och den metod där patienterna hade högst följsamhet till behandlingen. 
Det är möjligt att behandling med D-vitamin är den enklaste metoden att följa eftersom den 
enligt Mallbris & Wilson Claréus (2010) kan kombineras med ultraviolett behandling och då 
har god effekt. Vidare är ett möjligt antagande att en god effekt kan tänkas ge patienterna en 
uppmuntran till att fortsätta sin behandling.  
 I studien av Larsen et al. (2014) där patienter med psoriasis deltog i motiverande 
samtal efter en klimatresa, blev sjukdomsgraden lägre och utbredningen minskad. Ett möjligt 
antagande är att de positiva effekterna som patienterna upplevde kan ha uppstått på grund av 
de motiverande samtalen, men de kan även ha påverkats av klimatresan enskilt eller en 
kombination av dessa. Dock kan det troligtvis vara så att motiverande samtal kan ha goda 
effekter på patienter med psoriasis eftersom det enligt Cowdell (2014) kan vara ett 
betydelsefullt komplement till medicinsk behandling, självhantering samt patientutbildning 
om sjukdomen. Enligt Ortiz (2015) bygger det motiverande samtalet på samarbete, acceptans 
och välvilja, vilket kan leda till att patienten hittar sin egen vilja och motivation till 
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förändring. Med hänsyn till beskriven fakta är det möjligt att anta att de motiverande 
samtalen i studien av Larsen et al. (2014) bidrog till deltagarnas upplevda positiva effekter.  

Under de motiverande samtalen i studien av Larsen et al. (2014) diskuterades till 
exempel hud och hudbehandling samt kost och fysisk aktivitet. Det är möjligt att anta att det 
är av vikt att som sjuksköterska belysa de nämnda diskuterande områdena i mötet med 
patienten, eftersom de motiverande samtalen kan antas ha gett positiv effekt i Larsen et al.’s 
studie. Det kan antas att motiverande samtal är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad, 
eftersom att patienterna i studien av Reich et al. (2014) önskade att vårdgivarna motiverade 
dem till att ställa frågor samt uttrycka förväntningar inför aktuell behandling. 
 Motiverande samtal kan vara en betydelsefull egenvårdsmetod som kan hjälpa 
patienter att förändra sin hälsa och livsstil till det bättre, då patienterna i studien av Larsen et 
al. (2014) upplevde ett sundare förhållningssätt gentemot sjukdomen och fick en ökad 
förmåga att uppnå en önskad livsstil. 
 Ett möjligt antagande är att motiverande samtal kan fungera bättre på sikt, eftersom 
studien av Larsen et al. (2014) visar att patienternas kunskap om sjukdomen ökade först tre 
månader efter det sista motiverande samtalet. Under interventionens gång var kunskapsnivån 
oförändrad hos patienterna. De kan vara så att motiverande samtal är en långsiktig 
behandlingsmetod som kräver tålamod och tid från både patientens och sjuksköterskans 
perspektiv.  
 Med hänsyn till studien av Bjarkøy et al. (2011), där patienterna ansåg att det var 
betydelsefullt och betryggande att sjuksköterskan höll i utbildningar om topikala 
behandlingsmetoder, kan författarna anta att utbildning i egenvård är betydelsefullt då en 
viktig del i behandlingen av psoriasis utgörs av den. Författarnas antagande stärks med 
studien av Fouéré et al. (2005) där en frekvent användning av egenvårdsmetoder med först 
och främst D-vitaminderivat, var den vanligaste behandlingsmetoden. Studien av Bostoen et 
al. (2012) visar att livskvaliteten och sjukdomsgraden förbättrades efter ett 
utbildningsprogram, varpå ett möjligt antagande kan vara att det som sjuksköterska är 
betydelsefullt att utbilda patienten i sin sjukdom eftersom det kan leda till de nämnda positiva 
effekterna. Utifrån Kirkevolds (2000) beskrivning av Orems egenvårdsteori tolkar författarna 
det som att utbildning i egenvård kan vara ett lämpligt egenvårdskrav eftersom patienternas 
förutsättningar i att utföra egenvårdsåtgärder då kan förbättras.  
 Enligt studien av Ersser et al. (2010) efterfrågade patienterna en personlig kontakt i 
enrum innefattande både muntlig och skriftlig information rörande sjukdomen. I en annan 
studie av Eedy et al. (2008) framgick att skriftlig information var mer förekommande än 
muntlig, dock var telefonrådgivning ett vanligt informationsalternativ. Det kan tolkas som att 
sjuksköterskan ibland förbiser värdet av samtal i ett möte med patienten där muntlig 
information om sjukdomen utförs. Författarna anser att det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan är medveten om vikten av att informera om psoriasis på olika sätt. Några 
patienter i studien av Ersser et al. (2010) medgav att de saknade kunskap om de positiva 
effekter som en konsekvent egenvård kunde ge. Därmed är ett möjligt antagande att 
sjuksköterskan ibland kan ge bristande information om till exempel hur ofta topiska preparat 
ska användas samt förklara för patienten att positiva effekter ofta uppnås genom en långsiktig 
och konsekvent behandling.  
 Ett möjligt antagande kan vara att patienter som får en adekvat utbildning gällande 
psoriasis inte endast lindras i sina fysiska symtom av sjukdomen, utan även upplever andra 
positiva effekter så som sundare levnadsvanor. Bostoen et al. (2012) stärker författarnas 
antagande eftersom patienterna som genomgick ett utbildningsprogram till exempel påvisade 
minskad rökning och ökad fysisk aktivitet. de Korte el. (2005) beskriver i sin studie att även 
ett sjukdomshanteringsprogram kan ge liknande positiva effekter på livsstilen. Ytterligare ett 



 21 

antagande kan vara att sjuksköterskan behöver utföra omvårdnadsåtgärder som inte enbart är 
utbildningsfokuserade för att minska stress hos patienterna, då det i studien av Bostoen et al. 
(2012) framgår att det inte var någon skillnad i stressnivåer mellan interventions- och 
kontrollgruppen efter genomfört utbildningsprogram.  

Efter studien av Bjarkøy et al. (2011) där det visades att flera patienter var socialt 
isolererade, kan det antas vara betydelsefullt för sjuksköterskan att vara medveten om att 
psoriasis kan upplevas som ett stigma eftersom sjukdomen är mer eller mindre framträdande. 
Vidare kan det tolkas som att sjuksköterskan behöver vara medveten om de sociala 
utmaningar som patienten kan tänkas uppleva och arbeta utifrån dem. Sjuksköterskorna i 
Bjarkøy et al.’s studie visar ett bra alternativ i hur det omvårdnadsarbetet kan utformas på 
sjukhusavdelningar, genom att skapa och upprätthålla vilsamma och sociala miljöer.  
 de Korte et al. (2005) framhåller de positiva effekterna som till exempel minskad 
sjukdomsgrad och ökad följsamhet genom att delta i ett sjukdomshanteringsprogram, vilket 
gör det möjligt att anta att patienter kan behöva extra stöttning i hur de kan hantera sin 
sjukdom. Vidare kan det antas som betydelsefullt då de flesta patienterna inte är inneliggande 
på sjukhus, utan en stor del av behandlingen sker hemma. Författarna tolkar det som att 
copingstrategier kan vara betydelsefullt i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med 
psoriasis, då de Korte et al. beskrev de positiva effekterna av ett sjukdomshanteringsprogram 
som bland annat innehöll studiematerial med copingstrategier.  

KASAM kan tolkas som ett användbart teoretiskt begrepp som sjuksköterskan kan 
tillämpa i omvårdnaden i samband psoriasis, eftersom det kan bidra till en känsla av 
sammanhang. Enligt Langius-Eklöf (2009) ingår hanterbarhet/coping som en del av KASAM, 
tillsammans med komponenterna begriplighet och meningsfullhet. En patient med hög 
KASAM har bättre förutsättningar att hantera sin tillvaro och sjukdom eftersom att han eller 
hon har förmåga att identifiera omfattningen på problemet och välja hanterbara resurser 
utifrån situationen. Vidare menar Langius-Eklöf att patienten känner meningsfullhet när 
begriplighet och hanterbarhet upplevs.  
 Sjuksköterskorna i studien av Bjarkøy et al. (2011) beskrev att de eftersträvade att 
patienten förstod sitt personliga ansvar i sin behandling och därmed gav dem chans att öva i 
utförandet av egenvård. Författarna anser att tankesättet och metoden är god, dessvärre är ett 
möjligt antagande att det inte är alltför vanligt förekommande i vården, eftersom 
sjuksköterskan kan ha tidsbrist eller inte låter patienten vara delaktig i sin behandling med till 
exempel krämer och appliceringstekniker. Vidare är ett möjligt antagande att sjuksköterskan 
lätt kan fastna i invanda arbetsmönster och främst fokusera på att få momentet utfört, inte i att 
lära patienten hur det ska utföras, vilket indirekt kan leda till att patienten får försämrade 
möjligheter att utföra behandlingen efter utskrivning.  
 Oostveen et al. (2013) beskriver ett träningsprogram där deltagarna fick diskutera 
områden så som medicinsk information och hudvård, effekter av kliande och psykologiska 
problem. Träningsprogrammet utformades för barn och tonåringar för att förbättra deras 
copingförmåga och egenvård. Vidare beskriver Oostveen et al. att effekterna av programmet 
resulterade i en förbättrad livskvalitet och kunskap om sjukdomen, minskat kliande och en 
minskad påverkan inom familjen. Sjukdomsutbredningen minskade även hos patienterna efter 
det utförda programmet. Det kan antas vara betydelsefullt för sjuksköterskor att låta barn och 
ungdomar med psoriasis diskutera relevanta ämnen i grupp, både med andra patienter och 
med vårdgivare, för att på det sättet få ett bredare perspektiv och möjligtvis distans till 
sjukdomen. En vidare tolkning är att diskussion i grupp rörande psoriasis även kan tänkas 
fungera för vuxna patienter då den målgruppen kan bli socialt isolerade på grund av 
sjukdomen. Trots de fördelar som författarna ser med gruppdiskussion är de medvetna om att 
behoven kan variera stort mellan olika åldersgrupper. I Oostveen et al.’s studie fick 
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patienterna även undervisning i självhantering av utlösande och förebyggande faktorer i 
samband med kliande, vilket författarna tolkar som en betydelsefull copingmetod eftersom de 
främsta symtomen av psoriasis till exempel är klåda.   
 Nelson et al. (2012) beskrev i sin studie att patienter som upplevde bristande stöd från 
sjukvården kunde börja ta avstånd från rådgivning med vårdpersonal. Ett möjligt antagande 
är därför att sjuksköterskan bör finnas där som stöd då det kan stärka patientens 
copingförmåga samtidigt som risken att patienten tar avstånd till vården minimeras. 

Patienterna i studien av Wahl et al. (2005) genomgick ett behandlingsprogram med 
bland annat utbildning i copingstrategier, vilket gav en sänkt sjukdomsgrad och ökad 
livskvalitet två veckor efter interventionens slut. Däremot var de positiva effekterna förlorade 
fyra och åtta månader senare, vilket gör det möjligt för författarna att dra slutsatsen att coping 
kräver ett långtidsengagemang både från sjuksköterskan och patientens sida. Vidare tolkning 
är att en tätare uppföljning från sjuksköterskans sida är att föredra, för att motivera och stärka 
patienten till fortsatt engagemang i sin vård. Fortsättningsvis visar studien av Wahl et al. att 
patienternas hälsa hade förbättras kort efter interventions slut, däremot kvarstod inte 
förändringarna efter en längre period. Enligt författarna visar det här på att även ett 
långtidsengagemang kan krävas för att upplevelsen av hälsa ska förbättras.   
 Bjarkøy et al. (2011) beskriver att patienterna i sin studie eftersökte en bredare 
omvårdnad där sjuksköterskan stöttade dem i deras psykosociala utmaningar. Några av de 
deltagande patienterna hade tidigare erfarenhet av coping, vilket hjälpt dem att hantera sin 
sjukdom. Det kan anses av stor vikt att sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv i 
omvårdnaden och ser bortom de medicinska behandlingsmetoderna genom att även bemöta 
patienten på det psykosociala planet. Det kan till exempel göras genom att inkludera coping i 
omvårdnaden då Bjarkøy et al.’s studie framhåller dess goda resultat.  
 I studien av Wahl et al. (2013) deltog patienterna i klimatterapi utomlands som bland 
annat innehöll solexponering, utbildning i copingförmåga samt fysiska och psykosociala 
insatser. Programmet resulterade generellt i ökad livskvalitet och lägre sjukdomsgrad, vilket 
ligger till grund för antagande om att klimatterapi som behandlingsmetod i samband med 
psoriasis är relevant att erbjuda patienten. Det är möjligt att anta att klimatterapi fungerar 
eftersom det är en kombination av olika komponenter, då det i Larsen et al.’s (2014) studie 
ingick fysisk aktivitet, saltvattensbad, utbildning och gruppdiskussioner. Under 
utbildningsträffarna fick patienterna dela sina upplevelser av att leva med psoriasis, vilket 
författarna antar kan vara värdefullt att utforma även på sjukhus då gruppdiskussioners goda 
effekter även framhålls i studien av Oostveen et al. (2013). 
 
Genusperspektiv 
Genom att som sjuksköterska vara medveten om genus i vården kan han eller hon identifiera 
stereotypa föreställningar som kan leda till destruktiva mönster, och därefter kunna reflektera 
samt ifrågasätta värderingar och normer. När sjuksköterskan applicerar ett genusmedvetet 
perspektiv i arbetet, ökar möjligheterna att bemöta patienter som individer och inte som 
kvinnor eller män (Määttä & Öresland, 2009).  
 I samband med att psoriasis medför synliga symtom på huden kan patienternas 
självacceptans till utseendet sjunka, vilket visades i studien av Wahl et al. (2013) där 
patienter som deltog i klimatterapi upplevde svårigheter i samband med självacceptans till 
utseende. Ett möjligt antagande är att sjuksköterskan kan ha föreställningen om att kvinnliga 
patienter i större utsträckning lider av synliga hudåkommor då det kan anses vara mer 
förekommande med fåfänga och ängslighet kring utseende hos kvinnor än hos män. Vidare 
tolkning från författarna är att sjuksköterskan bör vara medveten om de eventuella 
fördomarna gällande genusskillnader och inte agera utifrån dem. 
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Samhällsperspektiv 
I studierna av Wahl et al. (2013) och Larsen et al. (2014) fick patienter med psoriasis 
genomföra klimatresor vilket gav goda effekter på sjukdomen. Ur ett samhällsperspektiv kan 
ett möjligt antagande vara att det blir kostsamt för samhället att subventionera patienterna den 
här typen av resor. Samtidigt kan det tänkas att de kostnader som samhället bistått med senare 
kommer tillbaka till samhället, eftersom patienter med psoriasis kan vara i mindre behov av 
vård efter klimatresor då de kan medföra goda hälsovinster hos de deltagande.  
 Ytterligare tolkning är att om den generella folkhälsan ökar med hjälp av en sundare 
livsstil innehållande ökad fysisk aktivitet, hälsosam kost och minskad stress, kan psoriasis 
utbredning och allvarlighetsgrad minska eftersom livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomen. 
Tolkningen kan baseras på att det enligt Mallbris & Wilson Claréus (2010) finns en rad olika 
faktorer som kan påverka sjukdomen i positiv eller negativ riktning. Infektioner, stress och 
inaktivitet kan till exempel förvärra symtom av psoriasis. Pellmer & Wramner (2009) 
beskriver folkhälsa som ett samspel mellan bland annat individens livsstil och förmåga att 
fatta hälsoriktiga beslut, vilket enligt författarna kan sammanlänka psoriasis utbredning och 
svårighetsgrad med folkhälsa.  
 
Slutsats 
Psoriasis är inte enbart ett medicinskt problem, utan omvårdnaden bör även fokusera på 
patientens psykologiska och psykosociala omvårdnadsbehov. Resultatet av de sammanställda 
studierna visar betydelsen av ett helhetsperspektiv i omvårdnaden eftersom både 
sjuksköterskor och patienter belyste vikten av det holistiska synsättet. En slutsats är att det 
finns en rad olika omvårdnadsåtgärder som lindrar patientens symtom och i utförandet av 
dessa är det tydligt att sjuksköterskans förståelse och engagemang är betydelsefullt. Ett 
möjligt antagande är att sjuksköterskans stödjande åtgärder i samband med patientens 
egenvård kan öka patientens förmåga att utföra och vara följsam till en behandling. 
Tilläggsvis är det tydligt utifrån studien att det är av godo att sjuksköterskan stärker 
patientens egen förmåga att hantera sjukdomen, det vill säga att förstärka individens 
empowerment. Copingstrategier har även visat sig ge goda effekter hos patienter med 
psoriasis, vilket sjuksköterskan bör utforma omvårdnaden utifrån. Ytterligare ett antagande är 
att information och undervisning samt motiverande samtal är viktiga beståndsdelar i 
omvårdnaden, då det ger patienten en ökad förståelse för sjukdomen, motivation till 
förändring samt att en vårdrelation kan utvecklas.   

Den övergripande slutsatsen är att sjuksköterskans omvårdnad av patienter med 
psoriasis bör ske ur ett holistiskt perspektiv som utöver den medicinska behandlingen kan 
innefatta utbildning i copingstrategier, undervisning och information, förstärkning av 
empowerment samt motiverande samtal.  
 
Kliniska implikationer & förslag på fortsatt forskning 
Studiens kliniska överförbarhet till sjukvården kan vara god, eftersom sjuksköterskan kan 
anamma de omvårdnadsåtgärder som visat sig ge hälsofrämjande effekter hos patienter. 
Resultatet kan vara överförbart till det kliniska omvårdnadsarbetet i samband med psoriasis 
då det är möjligt att som sjuksköterska utföra copingstrategier, motiverande samtal, åtgärder 
som stärker empowerment samt att ge undervisande information. 
 Ett förslag på fortsatt forskning är att utveckla och utvärdera ett program med fokus 
på sjuksköterskans holistiska omvårdnadsarbete gällande patienter med psoriasis. Ytterligare 
förslag på vidare forskning är att utveckla och utvärdera ett enhetligt och multiprofessionellt 
arbetsprogram, som kan förbättra samarbetet mellan berörda professioner i omvårdnaden av 
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patienter med psoriasis. Arbetsprogrammet kan då följas av professionerna som deltar i 
omvårdnaden av patienter med psoriasis. I den förslagsgivna forskningen önskar författarna 
en tillräcklig stor andel deltagarna för att öka studiens power och överförbarhet till den 
kliniska verksamheten. 
 Författarna anser förslagsvis att fortsatt forskning om patienter med psoriasis till 
exempel kan ske genom forskning inom en viss åldersgrupp eller ett visst demografiskt 
område. Det kan således öka tillförlitligheten till resultatet och studierna blir mer specifikt 
utformade efter de varierande omvårdnadsbehoven hos olika åldersgrupper och patienter i 
olika delar av världen.  
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