Psoriasis
och du
Psoriasis ... förklarat av de som lever
med det varje dag
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Psoriasis är en smärtsam, irriterande, långvarig, stressorsakande
sjukdom som bryter ner självförtroendet. Det finns mycket
information om psoriasis där ute: på internet, i tidningar och i
livsstilsmagasin. Men de verkliga experterna är de som lever med
och hanterar sjukdomen varje dag.

Vad är psoriasis?
Psoriasis är en vanlig
inflammatorisk sjukdom. Det
antas att immunsystemet
blir överaktivt och attackerar
delar av kroppen, såsom hud
och leder. Detta leder till
inflammation som orsakar
symtomen på psoriasis.
Psoriasis är en långvarig
sjukdom. Även om den inte
kan botas, kan den hanteras
genom behandling. Det finns
flera behandlingsalternativ
för psoriasis, och din
läkare kan hjälpa dig
att identifiera de bästa
behandlingsalternativen för
dig, så att du kan fokusera
på att njuta av ditt liv så fullt
ut som möjligt.

För mer information om psoriasis, besök
www.invisibleimpact.com

“Det är en

sjukdom som inte
kan botas, vi kan bara
förbättra den.
Det är vad jag personligen
vill ha av en specialist, ...
jag förväntar mig
inte någon
mirakelbehandling.

’’

“Det är definitivt en

sjukdom som förändrar din
livskvalitet. Det är en sjukdom
som kräver mycket arbete. Det är
en sjukdom som kräver behandling,
och livsstilsförändringar.
Det beror också var den finns och
vilken typ av psoriasis det är. ’’
Dermatologisjuksköterska

Den här broschyren är en del i en serie av tre som introducerar
dig i grunderna i psoriasis, med ord från andra personer som lever
med sjukdomen. De citat som ingår i alla tre broschyrerna togs från
människor som delade med sig av sin erfarenhet av psoriasis.
Använd deras ord för att tänka på hur psoriasis påverkar dig
personligen och för att påminna dig om att du inte är ensam och att
du kan hitta stöd hos andra.

Psoriasis är mer än en hudsjukdom
Symtomen på psoriasis
inkluderar inflammation i
huden som orsakar röda, torra,
flagiga och ibland fjällande
fläckar. Dessa kan framträda
var som helst på din kropp,
men vissa områden kan vara
mer känsliga och kan ha större
inverkan på ditt välbefinnande.

“De mest

drabbade områdena
för mig är hårbotten,
huvudet och armbågarna.
Armbågarna påverkar mig
särskilt när jag sitter och
hårbotten är irriterande
när jag svettas under
träning.’’

Exempel på sådana områden är:

Psoriasis är dock inte bara en hudsjukdom. Den påverkar hela
kroppen. Symtomen varierar mycket från person till person, men kan
inkludera klåda, en brännande känsla och svullna leder.

För mer information om psoriasis, besök
www.invisibleimpact.com

Om du har psoriasis kan du ha en högre risk att utveckla andra
sjukdomar som diabetes, psoriasisartrit och hjärtsjukdom. Din läkare
kommer att övervaka din hälsa under dina regelbundna kontroller och
kommer att ge dig råd om hur du hanterar någon av dessa sjukdomar.

“[Jag lider

av] klåda och
“Min hud flagnar...
hudinfektioner från
och den kliar. Min hud
kliande. Mina axlar
är alltid täckta av har rodnader och ibland
får jag oväntade utbrott.
flagor.’’
Under dessa perioder
lider
jag ganska mycket,
“Mitt jobb
både fysiskt och
innebär att spendera
känslomässigt.’’
mycket tid med att
stå och gå omkring. Det
kan orsaka problem på
grund av smärta och
“Det är
irritabilitet vid
något som inte
psoriasis.’’
är trevligt att se,
det är rött och
grovt.’’

Psoriasis kan påverka din mentala hälsa
De fysiska symtomen på psoriasis kan påverka din känsla av
välbefinnande, vilket kan leda till att du känner dig stressad eller
orolig. Psoriasis kan påverka din förmåga att arbeta eller njuta av
dina hobbyer. Du kan känna dig generad över hur din hud ser ut och
hur andra uppfattar dig, och därför undvika sociala interaktioner och
känna dig isolerad eller ensam.

“Folk tittar

på dig som
om du var
smittsam.’’

“Även om

vi lever väl med
vår psoriasis
känner jag inte någon
som inte påverkas
av andra.

’’

“Föreställ

dig att du har
plack på händerna, det
skulle förmodligen få dig
att skämmas. Oavsett om
du gillar det eller inte, så
fångar det människors
uppmärksamhet och det
gör att du också blir
mer introvert.’’

För mer information om psoriasis, besök
www.invisibleimpact.com

Psoriasis kan också öka din risk att utveckla depression.
De psykologiska effekterna av psoriasis kan ibland kännas mer
belastande än de fysiska symtomen. Därför är det viktigt att känna
igen dessa känslor och att söka hjälp från din läkare, den lokala
patientförening och andra som kan ha haft liknande erfarenheter.
Kom ihåg att du inte är ensam och att du inte behöver ta itu med
sjukdomen ensam.

“När min

psoriasis blossar
upp är det
stressen som
stör mig mest.’’

“Psoriasis

påverkar min
förmåga att
ha en sexuell
relation.’’

“En del av mitt huvud
påverkas och det avger en
typ av mjäll som inte riktigt är
mjäll och jag måste vara försiktig
så att jag inte bär mörka kläder
eftersom jag ser smutsig ut. Du är
inte en vanlig person som andra
och du märker detta. Du känner
dig också iakttagen. Du ser att
folk på spårvagnen flyttar
sig bort från dig.’’

För mer information om psoriasis, besök
www.invisibleimpact.com

“Varje gång jag
tittar på min psoriasis
får det mig att känna mig
riktigt illa till mods,
och det påverkar inte
bara min fysiska hälsa,
utan även min
mentala hälsa.’’

“Jag verkar inte
umgås längre och
går egentligen bara ut
de dagar som jag går
till läkare, sjukhus
och möten och jag går
direkt tillbaka hem.’’

För mer information om psoriasis, besök
www.invisibleimpact.com

Hur påverkar psoriasis dig?
Följande frågor syftar till att hjälpa dig avgöra hur psoriasis
påverkar ditt välbefinnande. Rådfråga din läkare om du svarar ja
på någon av dessa frågor, eller om du har några frågor eller
problem som rör din psoriasis:
1.	
Har du märkt några förändringar i din hälsa eller utvecklat
nya symtom?
2.	
Känner du dig ibland överväldigad, och att du inte klarar dig
på grund av psoriasis?
3.	
Har du psoriasis i dina könsorgan, i hårbotten, underarmar
eller naglar?
4.	
Har du svårt att följa den behandlingsplan som föreskrivs
av din läkare?

Känner du dig ängslig eller osäker att tala
med din läkare?
Påverkan från psoriasis spelar roll är ett verktyg som hjälper dig
att förbereda dig för ditt nästa besök hos en dermatolog så att du
kan känna dig säker att samtala om hur psoriasis påverkar dig, och
komma överens om det bästa sättet att nå dina hälsomål. Du kan
hämta det från www.invisibleimpact.com
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