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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 sjukdomen varje dag.

Behandling av psoriasis, steg för steg
Psoriasis är en långvarig sjukdom som kan hanteras genom
behandling och livsstilsval. Även om den är synlig på huden påverkar
den hela kroppen. Detta betyder att även om din hud ser bättre
ut och känns bättre, har du fortfarande psoriasis och du måste
fortfarande behandla den.
Det kan vara nedslående att tänka att du ständigt måste behandla
psoriasis. Istället kanske du tycker att det är bra att tänka på din
psoriasisbehandling som en serie
korta steg – och fira varje steg
när du når det.
Den goda nyheten
är att det finns
en mängd olika
behandlingsalternativ
för att hålla psoriasis
under kontroll. Du
kan arbeta med din
läkare för att hitta det
alternativ som fungerar
bäst för dig.

“Miljoner investeras i

psoriasisforskning och nya
behandlingsalternativ görs
tillgängliga varje år. En av dessa
behandlingar kan vara den som
fungerar för dig. Ge vetenskapen
en chans. Ge inte upp hoppet.’’

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

Patientföreningens
representant

Den här broschyren är en del i en serie på tre. Den syftar till att förklara hur psoriasis
kan behandlas, med ord från personer som lever med sjukdomen, och dermatologer som
behandlar den varje dag.
I den här broschyren hittar du en påminnelse om att hantering av psoriasis är en
livslång resa, men en resa som du inte behöver göra ensam. Sjukvårdspersonal finns här
för att stödja dig och har en arsenal av behandlingsalternativ som hjälper dig att leva
ett hälsosamt liv.

Som man brukar säga: ”Varje tusenmilaresa
börjar med ett steg”. Ditt första steg för
att behandla din psoriasis skulle vara att
prata med en läkare om dina symtom
och hur de påverkar din vardag.

“Hitta

en bra
dermatolog,
eftersom du
kommer att träffa
honom/henne
mycket.’’

Det är viktigt att träffa din
behandlande läkare regelbundet så att
han/hon kan övervaka din hälsa och se
till att din behandling är rätt behandling
för dig. Läkaren kommer också att titta
efter andra sjukdomar som är vanligare hos
personer med psoriasis. På samma sätt som att
träffa en tandläkare regelbundet hjälper dig att undvika
karies och tandköttssjukdom, kommer regelbundna besök hos
din läkare att hjälpa dig att hålla psoriasis under kontroll och
undvika komplikationer.

“Välj en läkare

du litar på. Ibland
visar sig denna
sjukdom på platser
som inte är trevliga
att visa.’’

För mer information om psoriasis, besök
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“Känn dig

bekväm och
säker, eftersom
du är i händerna
på en expert.’’

“Din

dermatolog
kommer att finnas
där under hela din
behandlingsresa.
Därför är det viktigt
att upprätta en bra
relation till honom/
henne.’’

Ditt sjukvårdsteam
Beroende på var du bor kommer din psoriasis att behandlas av olika
medlemmar av sjukvårdspersonalen. Dessa kan vara:
Allmänläkare
Allmänläkare är läkare som fokuserar på en persons
allmänna hälsa genom att kombinera fysiska, psykologiska
och sociala aspekter av vård. Din allmänläkare spelar
en viktig roll vid behandling av kortvariga sjukdomar,
upprätthållande av god hälsa, förebyggande och kontroll
av komplikationer. Din allmänläkare kan också remittera
dig till en specialist vid behov.
I många länder är det allmänläkaren som är den första
medlemmen av sjukvårdspersonalen du träffar när du
utvecklar psoriasissymtom. Beroende på vilken typ av
psoriasis du har, och hur svår den är, kan din allmänläkare
fortsätta att behandla dig, eller så kan han/hon remittera
dig till en specialist.

Dermatologer
Dermatologer är läkare som specialiserar sig på diagnos
och behandling av hudsjukdomar. En dermatolog kommer
att undersöka din hud, dina naglar och din hårbotten
för tecken på psoriasis. Han/hon kommer att fråga
dig om dina symtom och kan också be dig fylla i ett
frågeformulär om din vardag för att förstå hur mycket
psoriasis påverkar ditt liv.
Din dermatolog kommer att skapa en behandlingsplan
för att tillgodose dina individuella behov och kommer att
ordna med uppföljningsbesök för att kontrollera din hälsa
och följa upp hur väl din behandlingsplan fungerar.
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Sjuksköterskor
Sjuksköterskor är viktiga allierade för
personer med psoriasis. De hjälper i
allmänhet dermatologen att administrera
alla nödvändiga tester och kan underlätta
regelbundna kontroller. De brukar ha lite mer
tid än dermatologen och kan förklara mera för
dig om psoriasis och hur du kan hantera den.

Andra specialister
När du har psoriasis kan det vara mer troligt att du utvecklar vissa andra
sjukdomar som diabetes, psoriasisartrit, hjärtsjukdom eller depression. Detta
betyder inte att du definitivt kommer att utveckla dessa sjukdomar, men det
betyder att du måste vara mer medveten om din hälsa och genast meddela
din läkare om du har några symtom. Din behandlande läkare kommer att prata
med dig om din individuella risk och kan vid behov remittera dig till en annan
specialist, till exempel:
Reumatologer
Om din allmänläkare eller dermatolog misstänker att du har psoriasisartrit,
kommer de att remittera dig till en reumatolog. En reumatolog är
specialiserad på sjukdomar som påverkar leder, muskler och ben.
Kardiologer
Det finns många steg som du kan vidta för att undvika hjärtsjukdomar när
du lever med psoriasis. Om det blir nödvändigt kan du remitteras till en
kardiolog, en läkare specialiserad på hjärthälsa.
Sjukvårdspersonal inriktad på mental hälsa
Psoriasis påverkar varje individ på olika sätt. Hos vissa individer kan den
ha en stark psykisk påverkan och kan orsaka ångest eller depression. Din
allmänläkare eller dermatolog kommer att kunna ge dig råd om du känner
dig överväldigad. De kan remittera dig till en psykolog, rådgivare eller
socialvårdspersonal, om det behövs.

Dina behandlingsalternativ
Det finns ett antal behandlingar för psoriasis som kan minska
symtomen. Dessa delas in i fyra breda kategorier:

Lokala behandlingar:
Krämer, salvor, geler eller lotioner
som appliceras direkt på de drabbade
områdena. Dessa verkar genom att
ta bort den fjällande huden, lugna
inflammation och lindra klåda. Om
du har mild psoriasis kan en lokal
behandling räcka för att du ska kunna
hantera din psoriasis.

Ljusterapi (fototerapi):
De drabbade områdena bestrålas med UV-ljus, detta görs i sjukhusmiljö,
vanligtvis 2–3 gånger i veckan under en period på 8–10 veckor. Du kan
behöva använda en lokal behandling utöver fototerapin.

Orala behandlingar:
Detta är läkemedel som du tar via munnen. Medan lokala behandlingar
och fototerapi verkar genom att minska symtomen på din hud, verkar
oral terapi inuti kroppen och minskar de fysiologiska processerna som
orsakar psoriasis. Det finns ett brett utbud av orala behandlingar som
fungerar på olika sätt. Mer traditionella behandlingar kan verka på hela
kroppen medan andra verkar på specifika delar av ditt immunsystem.
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Orala behandlingar används
vanligtvis för personer med
måttlig till svår psoriasis,
eller för de som inte har nytta
av lokal behandling och
fototerapi.

Biologiska läkemedel:
Läkemedel tillverkade av levande
celler, dessa administreras
som subkutana injektioner
eller genom intravenöst (IV)
dropp på ett sjukhus. Biologiska
läkemedel förändrar ditt
immunsystem. De används för
personer med svår psoriasis, eller
för dem som inte har nytta av
standardbehandlingarna ovan.

Att identifiera vilken behandling som fungerar bäst för dig bestäms av
dig och din dermatolog. Det kan behövas flera försök, och det kan ta
ett tag innan du ser fördelarna med en viss behandling.
De flesta psoriasisbehandlingar medför potentiella risker, och du kan
behöva regelbundna kontroller och blodprover för att vara säker på
att en viss behandling fungerar bra för dig och inte orsakar några
skadliga biverkningar. Därför kommer din dermatolog förmodligen
att starta din behandling med mildare behandlingar innan han/hon
överväger andra alternativ.

Kom ihåg att behandling av psoriasis är en steg-för-steg-resa och att
det kan behövas flera försök för att hitta den bästa behandlingen för
dig. Det bästa du kan göra är att ta din behandling regelbundet och att
tala öppet med din läkare om du har problem.
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“Behandlingen

är en resa – inte
alla saker kan fixas
på en gång.’’
Dermatolog

“Var tålmodig

och ha
förtroende för din
dermatolog.’’

