Vilket är det bästa rådet
du har fått när det gäller
hantering av psoriasis?
Välj att vara optimistisk. Det känns bättre.
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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.

Vilket är det
bästa rådet
du har fått
när det gäller
hantering av
psoriasis?
Att hantera din
psoriasis dagligen kan
vara överväldigande.
Det är viktigt att
komma ihåg att
du inte är ensam.
Det finns en stor
gemenskap av
dermatologer och
patienter som förstår
effekten av psoriasis.
Vi bad några av dem
att dela med sig av
de bästa råden de har
om att hantera och
leva bra med psoriasis.

1. Anta ett positivt
tankesätt

“Anta alltid

en positiv
inställning! ’’

“Det
kommer
att finnas tillfällen då
[din psoriasis] är bättre
eller sämre, men det är bäst
att du lär dig att älska dig
själv och inte skäms över
plack eller försöker täcka
dem trots att de är
uppenbara. ’’

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

“Acceptera att

“Var
tålmodig
och undvik
stress.’’

den varar livet ut,
men kom ihåg att
den kan förbättras
mycket med
medicinering.’’

Den här broschyren är en del i en serie på 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.
Den här broschyren ger dig råd från andra personer som lever med psoriasis, såväl som
dermatologer och patientföreningar. Det är en påminnelse om att du inte är ensam och
att du kan hitta stöd hos andra.

“Håll dig

“Bli inte

optimistisk och
positiv även om du
vet att det är en
obotlig sjukdom.’’

förtvivlad,
framför allt är det
en sjukdom som är
bättre om du inte är
stressad, så ta saker
och ting med ro.’’

“Hantera

psoriasis som
en naturlig sak
och dölj den
inte.’’

“Psoriasis

är något som
jag har lärt mig att
leva med. Jag lät det
inte påverka mig. Jag
skäms inte över
att visa min
hud.’’

“Acceptera

att du har
psoriasis och lär
dig att leva med
den så bra du
kan.’’

2. Håll dig informerad om psoriasis

“Se till att du ber om

“Ta

regelbundet
bilder för att se
hur din psoriasis
utvecklas över
tid.’’

information som du kan
ta med och läsa, om det du
diskuterade med din dermatolog
och vad din behandling är.’’

“Kom inte till besöket
utan att veta något... Be
en sjuksköterska ge dig lite
material medan du väntar på ditt
besök. Då kan du börja ta reda på
mer innan du träffar din läkare.’’
Patientföreningens
representant

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

Dermatolog

“Jag har lärt mig att

hantera min sjukdom,
utbilda mig själv om den,
prata om mina känslor och
har därmed förbättrat
mitt liv. ’’

3. Prata med din dermatolog
Att ha öppna, ärliga samtal med din dermatolog kan hjälpa dig att hantera
din psoriasis och hitta ett behandlingsalternativ som är rätt för dig.

“Berätta

“Bygg

för din
upp en
dermatolog hur
relation till din
du känner dig och
dermatolog. Fråga
hur psoriasis
honom/henne om
“
Gör upp en lista
begränsar
ditt
behandlingsalternativ, och prioritera frågor
liv.’’
men berätta också du vill ställa. Hur vill du
om din vardag.’’
känna dig? Vad vill du
behandla?’’

Patientföreningens
representant

“Tala med

förtroende och
skäms inte för att
visa dina plack.’’

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

“Var ärlig,

“Försök vara

så detaljerad som
möjligt när du beskriver
dina symtom, även om
du tror att de inte är
relaterade (det är så
jag fick diagnosen
psoriasisartrit).’’

“Det är viktigt

oroa dig inte för
tidsbegränsningarna, ta
den tid du behöver. Tona inte
ner dina symtom.’’

att skriva ner vilken
behandling du får och vilka
behandlingar du har provat
tidigare, för att dela med din
läkare.’’
Patientföreningens
representant

Patientföreningens
representant

“Om du inte har

symtom när läkaren
kan träffa dig, så försök
att ta med så många
foton och anteckningar
som möjligt. Allt
duger.’’

“Fråga dig själv:

”Vad vill jag ha ut av
detta besök?” Det kanske
bara är så att du vill ha
mindre synlig psoriasis för
din sons bröllop.’’
Dermatolog

4. Följ expertråd

“Var ärlig om
du någon gång
inte följer läkarens
behandlingar eller
råd.

’’

“Följ

behandlingsrutinen
varje dag.’’

“Var mycket
uppmärksam på
din dermatolog och
din behandlingsplan,
för om du inte är det
kommer du inte att veta
om behandlingen
fungerar för dig.’’

Påverkan från psoriasis spelar roll är ett verktyg
som syftar till 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

