Stöd vid
psoriasis tillsammans

Inledning

Visste du?

Psoriasis är mer än en hudsjukdom som påverkar människor både fysiskt, mentalt
och socialt. Det bästa sättet att förstå hur psoriasis påverkar någon är att prata
med den om det. Det kan vara svårt att öppna sig och berätta om hur man mår när
man har psoriasis.

Att psoriasis är en kronisk sjukdom som ger utslag på huden men det förkommer
också andra besvär. Orsaken är en alltför snabb tillväxt av hudceller och en låggradig
inflammation i kroppen. Missförstånd om sjukdomen kan leda till stigmatisering och
känslor av isolering för människor som lever med den.

Detta häfte har skapats för vänner, släktingar och kollegor till personer med psoriasis.
Syftet är att reda ut vanliga missuppfattningar om psoriasis och ge insikter om hur det
är att leva med sjukdomen.

Här är några nyckelfakta om psoriasis som kan hjälpa till att reda ut missuppfattningar:

Jag vill prata m
ed dig om min ps
oriasis, därför at
som påverkar m
t saker
ig också påverk
ar
dig. När jag har
skov är det väld
ett
igt svårt att tän
ka på något ann
vet att detta ibla
at. Jag
nd stör våra plan
er. Jag ville verk
åka till stranden
ligen
med dig och barn
en i somras. Men
psoriasis innebär
min
att jag inte alltid
har självförtroen
för att göra de sa
det
ker jag vill göra.
Tack för att du
är så överseende
med mig när ja
frustrerad av ett
g blir
bakslag eller ett
nytt skov, och n
blir grinig eller
är jag
behöver tid för m
ig själv. Kom ih
är inte ditt fel. Ja
åg – det
g älskar hur du
ta
r
ha
n
d
om
m
ig,
men glöm inte at
t också ta hand
om dig själv.
Fortsätt att åka
till stranden!

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

Psoriasis med vänner och familj
Många människor med psoriasis oroar sig ständigt för vad människorna runt omkring
dem tycker om deras sjukdom. Vissa aktiviteter kan få dem att känna sig utsatta.
Att prata med en person om hans/hennes psoriasis kan vara till hjälp, men se till att du
tar upp ämnet på rätt sätt. Ta dig tid till att lära dig om sjukdomen först och undvik att
ställa överdrivet inkräktande frågor.
Många människor med psoriasis känner sig socialt isolerade. Även om din vård
och ditt stöd är av ett stort värde, kan patientgrupper och forum vara en bra plats
för att få kontakt med människor med liknande upplevelser och kan ofta hjälpa
psoriasispatienter att känna sig mindre ensamma. Många av dessa webbplatser och
stöd- eller patientgrupper har också resurser för vänner och släktingar som du kanske
tycker kan vara till hjälp.
Att ta hand om någon kan kännas överväldigande, så kom ihåg att ta lite tid för dig själv
då och då.

Psoriasis på jobbet
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Psoriasis kan påverka jobbet i varierande omfattning. Speciella anpassningar kan i vissa
fall behövas för att hjälpa personer på arbetsplatsen, i synnerhet hos de med psoriasis
på mer synliga eller smärtsamma områden, eller de med psoriasisartrit och ledbesvär.
Psoriasis kanske inte påverkar din kollegas arbete direkt, men man kan behöva
möjligheten att arbeta flexibelt. Om deras behandlingsplaner inkluderar krämer och
salvor eller injektioner kan de också uppskatta ett privat utrymme som de kan använda
för detta. Personer kan känna sig obekväma med att få speciella anpassningar gjorda
för dem, så försök att undvika besvär kring dessa arrangemang.
Tänk också på klädkoden, beroende på var du arbetar. Vissa tyger kan irritera psoriasis
och många människor med sjukdomen undviker att använda mörka färger, så ni kan
behöva diskutera detta tillsammans för att hitta lämpliga alternativ.
Psoriasis kan få människor att känna sig osäkra i sociala situationer. Ansträng dig för att
hjälpa din kollega att känna sig inkluderad och stöd honom/henne om problem uppstår
med vissa kunder, klienter eller kollegor (till exempel personer som vägrar att skaka
deras hand eller betjänas av honom/henne).
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I tidigare förhållanden har jag oroat mig så mycket över att de
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Psoriasis och intimt umgänge
Omkring 63% av människor med psoriasis kommer att uppleva psoriasis i underlivet vid
något tillfälle. Genital psoriasis kan orsaka klåda, en brännande eller stickande känsla
och ibland smärta. Psoriasis i det här området är särskilt besvärande då det påverkar
mycket känslig hud. Genital psoriasis får ofta människor att känna sig mycket förlägna,
vilket kan leda till att de undviker intimitet. Samlag kan också förvärra den genitala
psoriasisens symtom på kort sikt.
Sex kan vara känsligt ämne att ta upp under normala omständigheter, och i samband
med psoriasis kan det vara speciellt svårt att prata om det. Men många människor med
psoriasis säger att det har förbättrat deras relation att diskutera ämnet med sin partner
på ett ärligt och rakt sätt. Om du känner dig bekväm med att göra det, prata med din
partner om vad som fungerar bra och vad som känns obehagligt för dem.
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Psoriasis och psykisk hälsa
Depression och ångest är vanligare hos människor med psoriasis jämfört med den
allmänna befolkningen, även om deras symtom kategoriseras som ”lindriga”.
Om du misstänker att någon i din närhet är deprimerad på grund av sin psoriasis och
om det är lämpligt, ge dem då rådet att söka hjälp.
Ibland kan depression få människor att stöta bort närstående, så bli inte kränkt om de
ställer in gemensamma planer eller verkar distraherade när du pratar, och använd det
inte emot dem.
När du planerar träffar, tänk då över var de kan komma att känna sig som mest bekväma.
Till exempel kan det vara mindre skrämmande att ta en kopp kaffe eller titta på en film
tillsammans hemma i soffan än en mer offentlig aktivitet, som till exempel att gå ut och
ta en kopp kaffe eller äta en bit.

Slutsats
Om någon du känner eller bryr dig om har psoriasis, finns det många saker du kan göra
för att hjälpa dem att känna sig mer bekväma. Den här broschyren har sammanfattat
några av de nyckelområden som människor med psoriasis kämpar med, men sjukdomen
påverkar varje person på olika sätt. Det bästa sättet för att förstå behoven hos personen
du bryr dig om är att prata med dem om deras erfarenheter med psoriasis och det på
deras villkor.
Du kan inte förväntas veta allt om sjukdomen, men att hjälpa till där du kan, kommer att
göra en stor skillnad. För mer information och verktyg om att leva med psoriasis, besök
invisibleimpact.com
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