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Heftet har til hensikt å gi en samlet systematisk informasjon om sykdommen psoriasis, behandlingen av
den, pasientenes muligheter og sosiale rettigheter.
Heftet er utarbeidet på bakgrunn av prosjektet Pasienter med Psoriasis og deres behov for informasjon og opplæring
- pasientenes egne perspektiv på hva et undervisningsprogram skal inneholde, som ble gjennomført på Hudavdelingen,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet 2003-2005. Informasjonsheftet er utarbeidet i perioden 2005-2006, og vil
bli revidert årlig.
Heftet er utarbeidet av:
Prosjektleder: Undervisningssykepleier Kristine Kirkeby Fuskeland, Hudavdelingen RikshospitaletRadiumhospitalet.
Seksjonsoversykepleier, Hilde Ingebretsen, Hudavdelingen, Ullevål Universitetssykehus.
Fagsykepleier, Bjørg Holte Simonsen, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.
Undervisningssykepleier, Inger Anne Solli, Hudavdelingen St. Olavs Hospital, Trondheim.
Sykepleier, Lillian Sandring, Hudavdelingen, Universitetssykehuset, Nord Norge.
Sykepleier, Guri Løkse, Hudavdelingen, Universitetssykehuset, Nord Norge.
Informasjonsheftet er gjennomgått av Norsk Dermatologisk Selskap, juni 2006.
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I Norge er det ca.100.000 personer som lider av
psoriasis, i større eller mindre grad. Selv om dette er en
kronisk lidelse svinger sykdomsaktiviteten, slik at man
kan ha lange og gode perioder. De som får psoriasis får
første sykdomsutbrudd som regel i 15-30 års alderen.
Sykdommen kan ramme alle, den forekommer over
hele verden og er omtrent like vanlig for begge kjønn.
Psoriasis har en arvelig komponent. Det betyr at de som
har nære slektninger med psoriasis har økt risiko for å
få sykdommen. Årsak til sykdommen er ikke kjent, men
både arv og reaksjoner i immunforsvaret synes å spille en
rolle.

Psoriasis er ikke en smittsom hudsykdom. Psoriasis er
gresk og betyr utslettsykdom. Opprinnelig kommer
det fra det greske ordet psora som betyr kløe. Kløe
kan være et fremtredende trekk ved sykdommen, men
ikke alle opplever dette. Utslettet er rødt og flassende,
og det kan oppstå sprekkdannelser og sår i huden.
Dette skjer fordi overhudens tilvekst av celler skjer
unormalt raskt. Hudcellene fornyes stadig – normalt
tar denne prosessen 28 dager, men i psoriasisområdene
”løper cellene løpsk” og fornyes på bare 4-7 dager.
Samtidig som cellene deler seg raskt blir det også en økt
irritasjon og blodgjennomstrømning til hudområdet, en
betennelsesreaksjon. Det er dette som sees som hissige
røde flekker på huden.

Sykdommen kan forekomme over alt på kroppen,
men er vanligst på armer og ben, spesielt på albuer
og knær. Andre steder er hodebunn, hender, negler,
føtter, og ansikt – vanligst ved hårfeste eller rundt nese
og øyenbryn – samt på rygg og bryst. Når det gjelder
psoriasis i hodebunnen påvirker dette ikke hårveksten, og
vil derav ikke gi håravfall. De vanligste variasjonene av
psoriasis nevnes på neste side.

Plakkpsoriasis i panne og hodebunn

Guttat psoriasis på bryst og skuldre

Psoriasis under et bryst

Negleforandringer pga. psoriasis
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Plakkpsoriasis på knær og legger

Psoriasis Artritt
Psoriasis Artritt, eller psoriasisleddgikt,
er en type leddgikt som 5-10% av alle
psoriasispasienter kan få. Det finnes flere typer.
Sykdommen forbindes med hudsykdommen
psoriasis og kjennetegnes ved at den gir
inflammasjon i ledd og omkringliggende vev.
Inflammasjon betyr betennelse, men uten at
bakterier eller virus er innvolvert. Blodprøver
og røntgenbilder kan bidra til å skille psoriasis
leddgikt fra andre leddgiktsykdommer.
Psoriasis inversa
Psoriasis inversa er psoriasis i hudfolder, slik
som under bryst, i lysken, og på magen hos
overvektige. Her kan det lett bli infeksjoner fordi
huden er sår og det ofte er fuktig.

Psoriasis Vulgaris
Den vanligste formen for psoriasis. Utslettet
har dyp rød farge med flassing. Flassdannelsen
er av varierende tykkelse med sølvhvit farge.
Psoriasis deles i to sykdomsgrupper – småflekket
og storflekket. Førstegangsutbruddet viser
seg som regel som et ”småflekket” utslett, og
går siden over til å være større ”plakk”(store
flekker). Flekkene er oftest jevnt runde, men
av og til også uregelmessige og langstrakte. De
kan variere i størrelse fra 1cm i diameter til
håndflatestørrelse, og er mer eller mindre aktive
fra de først viser seg. Ved småflekket psoriasis,
eller guttat psoriasis, som det også kalles, er
flekkene oftest under 1 cm i diameter. Ofte
kommer utslettet i forbindelse ved infeksjoner,
særlig ved halsbetennelse. Dette er vanligst i
barne- og ungdomsårene.

Psoriasis erytrodermi
I noen sjeldne tilfeller kan huden over
hele kroppen bli rød og flassende. Denne
psoriasisvarianten kommer helst hos eldre
pasienter, og er en alvorlig tilstand. Den røde
huden (erytro=rød, dermi=hud)skyldes utvidelse
av blodkarene i hele huden, noe som kan
resultere i lavere kroppstemperatur på grunn av
et økt varmetap og mer arbeid for hjertet.
Pustuløse psoriasistyper
Noen kan i tillegg til det røde, flassende utslettet
utvikle synlige pussblemmer i huden. Det
skyldes ansamlinger av hvite blodlegemer som
immunsystemet skyver opp i hudens overflate.
Disse pustlene er sterile og ikke smittsomme.
Noen av disse psoriasisformene er lokalisert
til spesielle kroppspartier som håndflater og
fotsåler og kallers da pustulosis palmoplantaris,
eller ytterst på fingre eller tær; acrodermatittis
continua. Utslettene kan også spre seg over store
deler av kroppen som en mer alvorlig reaksjon,
og kallers da generalisert pustuløs psoriasis.

Palmoplantar psoriasis
”Palma” er et latinsk ord for håndflater, ”planta”
er ordet for fotsåler. I disse hudområdene
kan man få en type psoriasis med røde tykke
hudpartier, som lett kan sprekke og bli såre.

5

•
•
•
•
•
•

•

Infeksjoner - Psoriasis bryter gjerne ut første gang etter en infeksjon i tenårene. Når man får
infeksjoner senere i livet kan psoriasisutbrudd igjen oppstå. Halsinfeksjoner er spesielt forbundet
med psoriasisutbrudd.
Hormonelle årsaker - Hos kvinner forekommer psoriasisutbrudd ofte i forbindelse med
puberteten og overgangsalderen.
Sollys - De aller fleste blir bedre av sollys, mens 5-10% blir verre, særlig kvinner med lysømfintlig
hud.
Legemidler - Flere legemidler forverrer psoriasisutslettets utbredelse og alvorlighetsgrad: Litium,
betablokkere, noen antimalariamidler, visse typer smertestillende medisiner (betennelsesdempende
midler).
Psykiske faktorer - Stress, ofte i både positiv og negativ forstand, kan forverre et psoriasisutbrudd.
Alkohol og tobakk - Det er vanskelig å si om økt inntak av alkohol forverrer psoriasis, eller om det
drikkes mer som en konsekvens av sykdommen. Det er ikke en klar sammenheng mellom røyking
og utvikling av vanlig psoriasis, men det foreligger en sammenheng mellom røyking og utvikling
av psoriasis med pussproblemer i håndflatene og på fotsålene, samt hos dem med store og tykke
utslett.
Købners fenomen kalles det når huden av en eller annen grunn irriteres, og det dannes
psoriasisutslett her. Som eksempel kan det lettere danne seg psoriasisutslett i arrdannelser etter
kutt, kirurgiske inngrep, brannskader, tatoveringer, gnissninger osv.

Litteratur:
Ole Fyrand , ”Hudsykdommer: diagnose, pleie og behandling”, Univeristetsforlaget 1999.
Ole Fyrand, ”Psoriasis: årsaker forløp og behandling”, Gyldendal Akademiske 2002.
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I Norge er det 5 hudavdelinger med sengepost og mange flere hudpoliklinikker. I dette
kapittelet vil det bli presentert ulike behandlingsmetoder som brukes ved psoriasis. Noen
steder kan metodene anvendes forskjellig, men behandlingsresultatet er det samme.
Lokalbehandling av psoriasis handler hovedsakelig om å dempe de
symptomene (tegnene) i huden som viser seg ved sykdomsutbrudd.
Disse symptomene er rødme og hevelse i huden, flass, og tørr,
sprukken hud. Under sykehusoppholdet vil behandlingen ofte
bestå av medisinske bad, lokal hudbehandling
(”smøring”), og fototerapi (”lysbehandling”).
Det finnes mange forskjellige midler man kan behandle
psoriasis med. Det er imidlertid viktig å forstå at alle
mennesker med psoriasis ikke alltid kan bruke de samme
behandlingsmetodene. Det er utbredelsen, lokaliseringen,
hvor hissig utslettet er, og hvordan sykdommen ev. tidligere har
reagert positivt eller negativt på behandling som styrer legens valg
av en behandlingsstrategi. Den skal faktisk være personlig tilpasset deg!

Innledningsvis i behandlingen vil du ofte få tilbud om å få ta karbad med ulike tilsettinger. Når du tar
karbad, skal dette nytes. Å ligge litt i varmt vann har en beroligende effekt, både fysisk og psykisk. Hvis du
har leddaffeksjon (artritt) i tillegg, kan et morgenbad være til hjelp for å myke opp stive ledd. Plages du av
kløe, kan et kveldsbad være lindrende for å få en god natts søvn. Et karbad kan også virke skjelløsende på
psoriasisplakk. Det er viktig at du ikke gnir og skrubber løs skjell/flass som ennå sitter fast etter badet. Da
risikerer du å lage sår, slik at det her oppstår nye områder med psoriasis. Dette fenomenet kalles ”Købners
fenomen”.
Når du bader, er det viktig å ikke bade for lenge. Etter 15 – 20 minutter er huden ”mettet” av fuktighet.
Etter at du har badet bør du ”klapp-tørke” huden din før du enten tar lysbehandling, eller starter med
lokalbehandlingen. Et for varmt bad kan også føre til økt kløe.
Mange bor i dag i hjem hvor det ikke er badekar. En god passe varm dusj kan ofte gi den samme gode
effekten på stive ledd. ”Oljedusj” kan da benyttes istedenfor oljebad: Man smører seg inn med badeolje,
dusjer med vann, og klapptørker seg lett til slutt.
Badene kan anvendes i vanlige emaljebadekar. Brukes badevann tilsatt 3% vandig løsning med
kaliumpermanganat (”kalibad”, desinfiserende bad) kan badekaret beskyttes og tildekkes med
plast for å unngå misfarging. Billig og anvendelig tildekkingsplast i metervare kjøpes enkelt i
malebutikk/jernvare. Vask rundt sluket til slutt med Jif.
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Oversikt over badebehandlinger:
Type bad

Soda bad

Dødehavssalt bad

Havsalt bad

Oljebad

Kaliumpermanganat bad, desinfiserende bad

Tilsettingsmiddel
og mengde
Vanlig badekar =
200liter

75 ml krystallsoda 75 ml Dødehavstil et vanlig bade- salt (kjøpes i helkar
sekostforretninger) til et vanlig
badekar

4,5 dl salt (Havsalt) til et vanlig
badekar

15 – 30 ml
-Apotekets badeolje
-NAF badeolje
-Flytende parafin
med hostaphat
-Balneum hermal
(til et vanlig badekar)

5 – 15ml 3% vandig løsning Kaliumpermangant
per liter vann.

Badets effekt

Avskjellende

Mykgjørende,
Mykgjørende,
lindrende, avskjel- lindrende
lende

Fuktighetsbevarende, mykgjørende

Uttørkende, desinfiserende

Badetid

10 – 20 min.

20 min.

10 – 15 min.

10 – 20 min.

10 – 15 min.

Merknader

Brukes bare ved
psoriasis, og ved
flassfjerning

Kan anvendes
både før og etter
soling/lysbehandling

Har særlig gunKan anvendes
stig effekt når det som dusj
kombineres med
soling/lysbehandling

Badeolje kan tilsettes etter 10 min.
for å forebygge
den uttørkende
effekten på hele
kroppen der den
desinfiserende
effekten kun er
ment for mindre
hudområder

Lokalt på alt utslett på hode og kropp anvendes det legemidler i forskjellige preparatgrunnlag.
Preparatgrunnlaget velges ut ifra om utslettet er tørt eller fuktig, og hvor på kroppen det er lokalisert (om
området er behåret, er i en hudfold, i ansikt etc.). Preparatgrunnlag som salver, kremer og pasta, brukes
hovedsakelig på de store kroppsoverflatene som kroppen, armene, og bena. I hodebunnen anvendes det
hyppigst oppløsning, linimenter, krem eller gel. I ansiktet brukes det krem, mens man bruker oppløsning
eller dråper i øregangene.
Når du skal smøre deg selv, bør du alltid bruke plasthansker. Alle kremene, salvene etc. er legemidler, og
disse kan irritere og skade huden i håndflatene dine. Selv om du kanskje har utslett i håndflatene, skal
salvemengden begrenses på grunn av faren for bivirkninger. Hvis noen skal hjelpe deg med smøringen, er
det viktig at også vedkommende bruker plasthansker som beskyttelse. Vask hendene etter bruk av hansker.
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Har psoriasisutslettene mye flass og skjell, må dette fjernes før annen behandling starter. Dette for at
behandlingen med kremer og evt lys skal kunne trenge inn i huden og virke optimalt.

Forskjellige preparater brukes:
- Salisyl hårolje 5 – 10 %.
- Svovelsalisylvaselin 5 %.
- Salisylsyre 5 % i decubal krem.
Hodebunnen smøres systematisk inn med hårolje eller vaselin / krem. Er det mye flass /skjell i
hodebunnen som skal fjernes anbefales det å bruke Salisyl hårolje 10%. Begynn ved det ene øret og
del håret med kammen med ½ - 1 cm mellomrom. Mellomrommene smøres godt. Fortsett til hele
hodebunnen er innsmurt. Håret kan dekkes med dusjhette, og oljen / vaselinen / kremen skal virke i 4
– 5 timer eller over natten. Dette øker effekten av behandlingen. Hårolje og krem vaskes ut med flytende
grønnsåpe før ev. vanlig sjampo benyttes til slutt. Utvaskingen går lettere dersom grønnsåpen has i først, i
tørt hår.
Utvasking av svovelsalisylvaselin gjøres slik:
- Håret kjemmes med en tett kam med gasbind rundt.
- Gasbindet fanger opp skjell, skorper og salverester og skiftes ved behov.
- Ta rikelig med matolje eller jordnøttolje og masser godt inn.
- Ta i flytende grønnsåpe og masser til det skummer godt.
- Skyll håret godt.
- Dersom håret virker fett, gjentas grønnsåpevasken 1-2 ganger.
- Vask til slutt håret med vanlig sjampo.

Forskjellige preparater brukes:
- Salisylvaselin 2%, 5%, 10%
- Svovelsalisylvaselin 5 %.
- LPL-krem - skjelløsende krem
Fremgangsmåte:
- Ta dusj/bad.
- Smør salve på områder med psoriasisskjell.
- Styrke og type avhenger av mengde flass.
- Salven smøres på morgen og kveld eller etter legens forordning.
- Behandlingen fortsetter til både skjell og flass er borte.
- La salven være på i 4 – 6 timer eller over natten. Ev. dekke over med gladplast.
- Salven fjernes ved vanlig dusj.

<

_!

VIKTIG: Det er begrensninger på hvor store deler av kroppen som skal smøres inn med
salisylvaselin om gangen. Følgende gjelder: Max 50 % av kroppen smøres inn daglig, for
eksempel overkroppen smøres en dag og bena neste dag. (Dette gjelder voksne.)
Avskjellende behandling av barn med psoriasis må foregå i samråd med lege.
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Generell veiledning ved bruk av glukokortikosteroider (kortisonpreparater).
Kortikosteroider er en gruppe hormoner som lages i binyrene hos alle mennesker. Kortikosteroider kan
også fremstilles kunstig, og kalles da ofte kortisonpreparater. Preparatene inndeles i grupper avhengig av
effekt, fra svak gruppe1, til sterk gruppe 4. Kortikosteroidene har en betennelsesdempende virkning og
hemmer celledelingen. Blodkarene ytterst i huden trekker seg sammen, slik at psoriasisutslettet blir mindre
rødt og hissig.
Kortison til bruk på huden finnes som salve, krem, lotion, gel,
liniment og oppløsning, slik at preparatet kan brukes på
forskjellige steder på kroppen. Det er viktig å være
oppmerksom på at medikamentet trekker lettere inn i
huden der huden er tynn (ansikt, armhuler, lyske,
slimhinner) enn for eksempel i hender og i fotsåler.
I ømfintlige områder kan et svakere preparat benyttes. Ønskes
økt effekt kan man oppnå dette ved bruk av tildekking
(okklusjon) med hydrokolloide bandasjer (eks. tynn Duoderm®
eller Tegaderm®) eller plast over områder som er behandlet med
kortsonlinimenter (etter forordning av lege).
Bivirkninger er sjelden noe problem når preparatene brukes i perioder,
med kortisonfrie intervaller. Det er viktig å følge legens forordning nøye
når det gjelder hvor ofte preparatet skal påføres og hvor lenge behandlingen
skal vare.
Bivirkninger som kan oppstå ved langvarig bruk:
• Tynn hud
• Økt hårvekst
• Pigmentforandringer
• Hudinfeksjoner kan maskeres
• Langvarig bruk av sterk kortison på store deler av hudoverflaten kan undertrykke kroppens egen
produksjon av kortison.
Fremgangsmåte:
1. Salve / krem / liniment / oppløsning smøres i et tynt lag direkte på utslett og masseres inn. 1
stripe fra salvetuben klemmes ut på pekefingerens ytterste ledd og skal dekke 10 cm2 hud. Dette
kalles måleenheten ”fingertuppenhet”, og er retningsgivende for mengden kortison man skal
bruke.
2. Fuktighetskrem er viktig å bruke flere ganger daglig, men skal ikke brukes umiddelbart før og etter
kortisonbehandlingen. Kjenn etter at kortisonkremene er trukket godt inn i huden (ca 0,5 time) før
du smører på fuktighetskrem.
3. Behandlingen utføres ofte to ganger daglig, men med noen av kremene er det tilstrekkelig med en
gang daglig. Er du ikke bedre etter 1 – 2 uker, bør du igjen kontakte din lege.
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4. Etter at bedring er oppnådd skal behandlingen reduseres enten ved å gå over til et svakere
medikament, eller ved færre smøringer daglig. Nedtrapping er viktig.
5. Etter 2 – 3 ukers behandling bør huden ”hvile” i ca. 1 uke før behandlingen fortsetter.
6. Bruk plasthansker når du smører. Hendene vaskes i tilegg etter påsmøringen.
7. Kortisonpreparater bør ikke komme i åpne sår, da dette hindrer sårtilhelingen.
8. Bare i spesielle tilfeller bør man bruke kortisonkremer i ansiktet, vær alltid varsom med smøring
rundt øynene! Bruk aldri gruppe 3 eller 4 preparater i ansiktet hvis ikke din lege spesielt har
forordnet det.
9. Under sykehusopphold vil ofte behandlingen avvike fra dette opplegget, da denne veiledningen
først og fremst gjelder behandling i hjemmet.
10. Lån ikke bort salver til andre!
Oversikt over grupper av kortikosteroider:
Gruppe 1
Gruppe 2
(svake)
(middels)
Hydrokortison
Locoid
Mildison
Apolar
Terra Cortril*
Apolar m. dekvalon
Kenakort T*
Kenacutan*
Locoidol*

Gruppe 3
Gruppe4
(sterke)
(meget sterke)
Betnovat
Dermovat
*
Betnovat m. chinoform
Elocon***
Ibaril
Metosyn
Synalar
Synalar m. chinoform*
Diprosalic**
Flutivate***

*Tilsatt antibakterielt eller antibiotisk middel.
**Tilsatt flassløsende middel.
***Smøres kun 1 gang daglig.

Locoid, Kenakort T, Betnovat, Diprosalic, Elocon og Dermovat finnes også i oppløsninger/linimenter
som kan brukes i hodebunnen etter avskjelling, og ved okklusjonsbehandling (se s. 10).
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Lokalbehandling med D-vitamin analoger
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Daivonex® er et D-vitaminliknende stoff (calcipotriol). Preparatet finnes både som salve, krem og
som liniment og egner seg derfor både til bruk på psoriasisutslett på kropp og i hodebunnen.
Daivonex® salve normaliserer hudcellenes vekst og modning
Bivirkninger: lett forbigående irritasjon kan oppstå der huden blir behandlet. Ved for høy dosering
kan kalsiumnivå i blodet bli påvirket og bli for høyt.
Påsmøring: Smøres kun på psoriasisflekkene. Bør ikke brukes i ansiktet pga. risiko for
ansiktsutslett. Forsiktighet ved bruk i hudfolder. Bruk hansker ved påsmøring.
Preparatet er velegnet i kombinasjon med lysbehandling.
Total ukedose skal ikke overstige 100 gram!

Daivobet salve er en kombinasjon av et D-vitaminliknende stoff (Daivonex-calcipotriol) og et
sterkt kortikosteroid (gruppe 3-betametason).
Salven brukes til å behandle stabil psoriasis.
Daivobet salve normaliserer hudcellenes vekst og modning, og virker betennelsesdempende og
kløestillende.
Bivirkninger av Daivobet er som ved bruk av Daivonex salve og ved bruk av kortison salver.
Påsmøring: Smøres kun på psoriasisflekkene. Bør ikke brukes i ansiktet pga. risiko for
ansiktsutslett. Forsiktighet ved bruk i hudfolder. Bruk hansker ved påsmøring.
Total ukedose skal ikke overstige 100 gram!

Silkis salve er en salve som er basert på et D-vitaminstoff (kalsitriol).
Brukes til å behandle områder med plaque psoriasis. Skal ikke tildekkes (okkluderes).
Salven normaliserer hudcellenes vekst og modning, og virker betennelsesdempende.
Bivirkninger som forbigående hudirritasjon kan oppstå. Ved kontaktallergi skal behandlingen
stoppes.
Påsmøring: Salven kan, men med forsiktighet, smøres i ansiktet. Unngå kontakt med øynene.
Unngå å smøre frisk hud.
Ikke mer enn 35% av kroppens overflate bør utsettes for daglig behandling, og ikke mer enn 30
gram av salven bør brukes daglig. Dette for å unngå at blodets kalsiumnivå blir påvirket. Brukes
derfor med forsiktighet sammen med kalsiumtilskudd eller høye doser vitamin D.
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Dithranol kommer opprinnelig fra Ararobatreet i Brasil. Treets grener inneholder et pulver som er gullig
i frisk tilstand, men blir brunt i luft og fuktighet. Pulveret har vært i bruk lenge, og ble etterhvert fremstilt
syntetisk. I perioden 1959 – 1969 fikk pulveret navnet dithranol, og ble en viktig behandlingsmetode for
pasienter med psoriasis, fordi medikamentet virker hemmende på celledelingen i huden. Dithranol er i dag
vanlig ved behandling av psoriasis i sykehus. Preparatet kan irritere og misfarge, og egner seg derfor dårlig
som hjemmebehandling. Dithranol kan blandes i flere konsentrasjoner.
Dithranol masseres inn i huden kun på utslett.

Sterk dithranol (konsentrasjon fra 0,5-5%) benyttes som korttidsapplikasjon, og skal sitte på huden i
20-30 min før det tørkes av med jordnøttolje, og vaskes av med såpedusj/bad. Unngå salve på frisk hud.
Denne konsentrasjonen egner seg derfor best til plakkpsoriasis.
Svak dithranol (konsentrasjon fra 0,05 - 0,5%) masseres inn i huden kun på utslett, og skal være påsmurt
i et døgn. Denne konsentrasjonen egner seg til småprikket psoriasis fordi den ikke irriterer huden i så stor
grad hvis noe av salven kommer på frisk hud. Vaskes av med såpedusj/bad før lysbehandling skal foretas
for å unngå forbrenning. Hvis ikke lysbehandling, kan evt oljedusj benyttes. Man kan øke konsentrasjonen
av dithranol annehver til tredjehver dag.
Bivirkninger: En rødhet som kan minne om solbrenthet kan oppstå på frisk hud hvis man smører
utenfor, spesielt lysømfintlige hudtyper er sensitive. Propylenglykol, lactat 10 % og UVB øker irritasjonen.
Det er svært viktig å fjerne all dithranol før lysbehandling. Kontaktallergisk eksem er rapportert, og
det kan føre til irritasjon hvis man får medikamentet i øynene. Dithranol farger av på hud og tekstiler
når medikamentet kommer i kontakt med luft. Bruk gamle ”smøreklær”. Eventuell misfarging av hud
forsvinner i løpet av noen uker.

Det finnes et dithranolpreparat for hjemmebruk, Micanol®, som er laget for korttidsapplikasjon. Kremen
finnes i 1% og 3 % styrke og skal sitte på i 20 til 30 minutter. Kremen tørkes av med jordnøttolje, og
vaskes av med såpedusj/bad. Vær forsiktig slik at kremen ikke blir trukket ut på frisk hud. Bruk gamle
”salveklær” og sitt på disse i tiden kremen virker. Kremen misfarger klær ved temperatur over 37°C. Tar
man klær på seg vil kremen bli smurt ut over frisk hud.

Hodebunnen kan også behandles med Micanol®: Håret vaskes først med sjampo (nøytral) f. eks. Lactacyd.
Ellers vil fettet i håret løse opp krembasen i Micanol®. Dette kan igjen føre til misfarging av håret.Tørk
håret med håndkle. Masser inn Micanol® i hodebunnen mens håret fortsatt er fuktig. La kremen virke
i maksimum 20 – 30 minutter eller etter din leges forordning. Skyll ut kremen med rikelig vann. Ikke få
Micanol® i øynene. Vask så to ganger med sjampo og skyll godt. Gjenta behandlingen annenhver dag til
psoriasisflekkene er borte. Dette er individuelt, og kan ta 3 – 6 uker.
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Lokalbehandling med tjære
Tjære har lenge vært brukt som lokalbehandling av psoriasis. Tjærebehandlingen virker kløestillende,
samtidig som den hemmer hurtig celledeling, og den virker betennelsesdempende. Tjære må ikke komme
i sår. Tjære lukter og misfarger, og egner seg derfor ikke som hjemmebehandling. I sykehus brukes en
kombinasjon av tjære og kortbølget ultraviolett lys; Goeckermans behandling. Sammen med tjæren virker
uvb-strålene også dempende på celledelingen og betennelsesdempende på huden, som blir litt fortykket av
uvb-bestrålingen.
På hudavdelingene i Norge benyttes det noen modifikasjoner av Goeckermans behandling. På noen
avdelinger utføres behandlingen slik (daglig):
• Tjæresalven smøres på utslettet
• Salven er på til neste dag
• Oljebad
• Uvb-helkroppsbelysning (evt. TL0-1 x3 pr. uke), før ny salve smøres på.
• Grønnsåpebad kan brukes et par ganger i uken for å fjerne gammel salve.
• Fuktighetskrem brukes i tillegg i løpet av dagen for å tilføre fukt og mykgjøre huden.

Stenkulltjære og forskjellige typer tretjære sees også brukt til lokalbehandling av psoriasisutslett. Kan etter
legens forordning blandes i salver og kremer.

Sulfantren, Pyroleum pini(nåletjæresalve), Salisyl-svoveltjære i axungia, og Durets salve kalles noen av de
tjæresammensetningene som brukes i behandling av hodebunnen.
Fremgangsmåte ved tjærebehandling i hodebunnen:
Hodebunnen må på forhånd være mest mulig fri for skjell(se eget kapittel om avskjelling). Salven masseres
godt inn i hodebunnen. Følg samme systematiske fremgangsmåte som ved avskjelling. Dekk til med
plasthette til neste dag. Neste dag grer man forsiktig løs eventuelt løsnede skjell, og masser inn enda mer
salve. Denne behandlingen gjentas ytterligere to dager, slik at den samlede kuren strekker seg over 3 døgn.
Den tredje dagen vasker man ut salven.
Fremgangsmåte ved utvasking av hodebunn behandlet med tjære:
Soyaolje/jordnøttolje masseres inn i tørt hår. Tilfør flytende grønnsåpe før vann tilsettes. Når grønnsåpen
er massert godt inn, skyller man håret i lunkent vann. Det er svært viktig at vannet ikke er for varmt, idet
hele massen kan herde og derfor bli vanskeligere å fjerne. Grønnsåpevaskingen gjentas 1 – 2 til vannet
er klart, før man avslutter med en vanlig vask med sjampo. Ved utvasking av Salisyl-svoveltjære i axungia
brukes kun flytende grønnsåpe.
Bivirkninger av tjærebehandling:
Hudirritasjon kan forekomme fordi tjerebehandlet hud er mer sensitiv for lys. Tar man lysbehandling i
perioden med hodebunnsbehandling, kan man bli brent dersom hodet (området med tjærebehandling)
ikke dekkes til. Det er derfor viktig at hodet tildekkes. Påføring av tjeresalve bør foregå i rom med
avtrekk grunnet sterk lukt og fare ved innånding.
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Fuktighetskrem er en viktig del av behandlingen for å opprettholde huden myk og smidig. Fuktighetskrem
brukes alltid som vedlikeholdsbehandling, og parallelt annen behandling. Går man til lysbehandling
er det anbefalt å ikke være tørr i huden før man får behandling. Man kan da enten smøre seg rett før
med en fuktighetskrem uten lysfilter (Decubal®), eller ta et oljebad/oljedusj. Dette vil øke effekten av
lysbehandlingen, fordi lysstrålene vil gå mer direkte inn i huden.
Lotion:
Inneholder lite fett og mye vann.
Kremer:
Inneholder mer vann enn fett, men er oftest fettrike nok til å ivareta den daglige pleien av tørr hudtype.
Fetkremer:
Inneholder mer fett enn kremer. For enkelte kan denne typen krem bli for tett og øke kløen. Egner seg
godt til spesielt tørre områder som hender, føtter, knehaser og albuer.
Salver:
De mest fettholdige. Ofte vannfrie, velegnet til områder som er utsatt for slitasje og fuktighet.

Apobase

fet krem(rød)
krem(blå)
lotion (lilla)
fet krem
repair
LPL (skjelløsende)
lotion
recover
clinic creme
clinic lotion
krem

60% fett
27% fett
18% fett
70% fett
63% fett
49% fett
15% fett
40% fett
38% fett
18% fett
50% fett

Rh. krembase

krem
lotion
krem

28% fett
9% fett
30% fett

Rh. vaselinkrem

krem

67% fett

Locobase

Decubal
Ungentum merck
Essex

A-derma

exomega lotion (lotion)
exomega cream (fuktighetskrem)
dermalibour cream (helende krem)
skin repair cream (gjennoppbyggende)
Ceridal natural repair cream
lipogel salve

21 % fett
28% fett
18-19% fett
40% fett
90% fett
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Apotekets
Aco myk hud
Carbaderm

2% karbamid krem
5% karbamid krem
10% karbamid krem
krem
lotion
krem

50% fett
50% fett
50% fett
50% fett
20% fett
20% fett

Cosmica gjenfuktende hodebunnsgele 				
Karbamid oppløsning 20% (kan lages av apoteket på bestilling.)
Det finnes også mange andre kremer uten parfyme. Det er viktig å finne en krem/salve som egner seg for
deg og din hud.
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UVB er en behandlingsform som brukes ved psoriasis, og ved noen andre hudlidelser. UVB er kortbølget
ultrafiolett lys, som også finnes i vanlige solstråler. Det er lite UVB i vanlige solarier. UVB påvirker
først og fremst det øverste laget av huden, overhuden. Kun 10-15% av strålene går videre igjennom til
lærhuden. UV-strålene hemmer utskillelsen av betennelsesdannende stoffer, og huden blir mindre hissig.
Celledelingshastigheten dempes, og det dannes naturlig pigment, melanin. Huden blir tykk, brun, det blir
dannet en økt mengde fettstoffer, og bakterieantallet på huden reduseres. Kløen reduseres når irritasjonen
blir mindre og huden blir mer motstandsdyktig. Pasienter med psoriasis bør være så flass/skjell-frie
som mulig under selve behandlingen for at lyset skal kunne trenge bedre inn i huden. Vanligvis gis
behandlingen 3 - 5 ganger i uken. Bestrålingen tar fra sekunder opp til flere minutter.

TL0-1 er smalspektret UVB – bestråling som har vært i bruk siden slutten av 90 – tallet.
TL0-1 gir også god kløestillende effekt fordi den immundempende effekten fører til mindre
betennelsesreaksjon og irritasjon i huden. TL0-1 er også mer effektivt enn vanlig UVB. Dette gjør at en
kun behøver å gå til lysbehandling 2-3 ganger i uken for å få like god effekt som ved 5 ganger i uken ved
behandling med vanlig UVB.

Forbrenning kan forekomme ved for rask doseøkning. Noen medisiner vil kunne gjøre huden mer
lysømfintlig. Du bør derfor gi beskjed hvis du får nye medisiner av en annen lege mens UV-behandlingen
pågår. Det er viktig å ha på seg beskyttelsesbriller i UV-boksen, da lyset inneholder stråler som kan påvirke
og skade øynene. UVB stråler kan øke faren for hudkreft. Vi anbefaler at behandlingen ikke gis lenger enn
nødvendig.

PUVA er en behandlingsform som benyttes mest ved de alvorligste tilfellene av psoriasis. PUVA står
for Psoralen + UVA. Huden bestråles med langbølget ultrafiolett lys (UVA) som også finnes i vanlige
solstråler. PUVA-behandlingen fører til at den økte celleveksten i huden bremses. Den immundempende
effekten virker betennelsesdempende og kløen reduseres.
Før behandlingen får pasienten psoralen, et plantestoff, som gjør huden mer følsom for lys. Det finnes
flere psoralenalternativer som kan tas som kapsler, eller tilføres huden via pensling eller bad (“badePUVA”).
Lysbehandlingen utføres som regel 2 ganger i uken og fører til en gradvis bedring av hudsykdommen.
Pasienter med psoriasis bør være så flass/skjell-frie som mulig under selve behandlingen for at lyset bedre
skal kunne trenge inn i huden. Kapsler tas til mat to timer før bestråling, og må svelges hele. Bad bør vare
i 10-15 minutter og etterfølges av bestråling relativt raskt. Etter lysbehandlingen skal pasienten dusje av
seg medikamentet.

Tripsor gjør huden ømfintlig for lys, så vær forsiktig med lyseksponering resten av dagen. Har man inntatt
kapsler er også øynene lysømfintlige resten av dagen og må beskyttes med solbriller i dagslys. Dette gjelder
også innendørs da UVA går gjennom vindusglass/ bilvinduer. Rødmereaksjon, en slags ”solbrenthet”, kan
forekomme ca 1-3 døgn etter bestråling. Man må derfor unngå soling i perioder med PUVA behandling.
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Noen pasienter blir kvalme etter inntak av Oxoralen. Svært mange PUVA – behandlinger
(mer enn 200-300 behandlinger) kan øke risikoen for hudkreft. Det er derfor en grense på totalt 200
behandlinger.

Grensestråler (også kalt Buckystråler) er en form for røntgenstråler som bare trenger 0,5-1 mm
ned i huden. Der demper grensestrålene aktiviteten i betennelsescellene (hvite blodlegemer).
Grensestrålebehandling kan benyttes mot en rekke betennelsestilstander i huden, som f eks psoriasis og
pustulosis palmoplantaris. Små områder blir behandlet av gangen. Behandlingen gis som regel en gang per
uke i totalt 4-6 uker. Behandlingen er smertefri, men litt varmefølelse og prikking i huden kan forekomme
etter behandlingen.
Litteratur:
www.felleskatalogen.no
Godkjente prosedyrer i lokalbehandling fra hudavdelingene ved Ullevål Universitetssykehus, RikshospitaletRadiumhospitalet, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital Trondheim og Universitetssykehuset i Nord Norge.
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Legemidler er stoffer og preparater som brukes til å forebygge, lege, eller lindre sykdom. I Norge har vi en streng
lovgivning for salg og markedsføring av legemidler. Et
legemiddel som godkjennes av våre helsemyndigheter skal
være påvist effektivt og rimelig trygt å bruke i forhold til
sykdommen det er beregnet på.
Der lokalbehandling ikke har ønsket effekt på din psoriasis,
vil ofte din behandlende hudlege vurdere om systemisk behandling med et legemiddel kan være aktuelt.
Hovedsakelig vil du da få tilbud om legemidler i tablettform, som injeksjon med sprøyte, eller som intravenøs infusjon (rett i blodåren).

For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor
aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke
medisiner til eller fra andre. Opplys alltid legen din om at du får
behandling med det spesielle legemiddelet. Ta alltid med deg
alle medisiner du bruker når du går til lege/innlegges på
sykehus, også medisiner for andre sykdommer enn den
du går til lege for.
Ved uforklarlige bivirkninger som feber, tegn på blødninger
i huden (blå flekker) eller neseblødning, skal du ta kontakt med
lege.
Om du planlegger å bli gravid, er gravid eller vil amme; spør legen
om du kan fortsette med å bruke dine medisiner.
Legemidler kan forsterke eller hemme hverandres virkning. Rådfør deg derfor med lege eller farmasøyt
på apoteket om de forskjellige medisinene du bruker kan tas sammen. Dette gjelder også naturmedisin og
alternativ behandling. Alternativ behandling brukes ikke ved dermatologiske avdelinger i Norge i dag. Er
det alternative behandlingsmetoder du ønsker å prøve, anbefales det at du diskuterer dette først med din
behandlende hudlege. Dette for å avklare om den alternative behandlingen kan innvirke på din medisinske
behandling.

Ta kontakt med hudlege, fastlege, hudavdelingen din, farmasøyt på apotek, eller undersøk i
Felleskatalogen.
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Methotrexate® brukes ved uttalt psoriasis når lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Methotrexate®
er godt egnet hvis pasienten samtidig har psoriasisleddgikt, da medisinen ofte har god effekt på
leddplagene. Methotrexate® brukes også ved enkelte andre kroniske hudsykdommer.
Virkning og egenskaper
Methotrexate® hemmer celledeling, og virker som en brems på celledelingen både i hudceller og i
betennelsesceller (hvite blodlegemer).
Effekten av Methotrexat kommer langsomt, vanligvis etter 1-2 måneder. Dersom det ikke er oppnådd
effekt etter 3-6 måneder, avsluttes behandlingen. Ved effekt kan behandlingen pågå i mange år.
Dosering
Individuell dosering fra 7,5 til maksimalt ca 30 mg pr uke.
Hvordan tar man medikamentet?
Medikamentet tas vanligvis som tabletter en gang pr uke, eller som sprøyte en gang pr uke.
Tablettene tas 1 time før eller 1 time etter måltid.
Kontroll og oppfølging
Preparatet krever spesialistoppfølgning av hudlege.
Blodprøvene taes ukentlig første måned, hver annen uke neste måned og deretter hver 3.måned.
Blodprøvene bør taes 1-3 dager før tablettene inntas.
Leverbiopsi er en prøve av leveren, kan være aktuelt hos noen pasienter etter flere år med Methotrexate
behandling.
Bivirkninger
De fleste får ingen bivirkninger. Bivirkninger skyldes oftest påvirkning av beinmarg, mage og lever. De
fleste bivirkningene er ufarlige og ofte forbigående.
Eksempler på dette er kvalme, nedsatt matlyst og diaré dagen etter tablettinntak.
Alvorligere bivirkninger forekommer sjelden, men hvis du skulle få tegn på dette må du kontakte lege med
en gang.
Eksempler på alvorlige bivirkninger:
-uforklarlig hoste
-pustebesvær
-utslett og kløe
-blåmerker og neseblødning (kan være tegn på at beinmargen ikke fungerer slik den skal).
Forsiktighet
Bruk av Methotrexate® bør ikke kombineres med alkohol (det betyr ikke at en ikke kan nyte alkohol
i beskjedne mengder av og til.) Methotrexate® bør ikke kombineres med acetylsalisylsyrepreparater,
antibiotikumet Trimetoprim og det urinsyresenkende middelet Probecid uten at en har konferert med lege.
Medikamentet må ikke benyttes under graviditet.
Før planlagt graviditet må det ha gått minst 3 måneder etter avsluttet behandling. Dette gjelder også
mannen. Ammende skal ikke benytte Methotrexate®.
Dersom du får methotrexat i sprøyteform, skal medikamentet oppbevares på legekontoret. Ta kontakt
med lege hvis du får mistanke om unormale bivirkninger og ved tegn til forverrelse av din hudsykdom
eller symptomer på sykdom, spesielt infeksjonssykdom som gjør det nødvendig å kontakte lege.
Ved uforklarlige bivirkninger som feber, tegn på blødninger i huden (blåflekker) eller neseblødning, skal du
ta kontakt med lege.
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Acitretin (Neotigason®) er et medikament som brukes til behandling av utbredt psoriasis, pustuløs
psoriasis, pustulosis palmoplantaris (PPP), Dariers sykdom, ichtyose og ved enkelte tilfeller av solskadet
hud med tendens til hudkreft. Behandlingen kan være langvarig eller gis i kortere perioder. Behandlingen
kombineres ofte med forskjellige typer lysbehandling.
Virkning og egenskaper
Acitretin tilhører legemiddelgruppen retinoider som er beslektet med A-vitamin. Medikamentet brukes
vanligvis til hudsykdommer med forstyrrelser i hudens forhorning. Medikamentet demper produksjonen
av hudceller og normaliserer modningen av disse. I tillegg har medikamentet sannsynligvis en dempende
effekt på betennelse.
Dosering
Acitretin doseres etter kroppsvekt. Vanlig dosering er fra 25-50 mg daglig.
Hvordan tar man medikamentet?
Acitretin finnes som kapsler på 10 eller 25 mg. Dosen tas en gang daglig til mat eller et glass melk.
Kontroll og oppfølging
Behandling med acitretin krever oppfølgning av hudlege. Medikamentet kan øke fettverdiene i blodet
og påvirke leveren. Blodprøvekontroll gjøres før oppstart og etter 2 og 6 uker, deretter som hovedregel
hver 3.-6. måned. Ved langtidsbehandling kan det være aktuelt med røntgenkontroll av skjelettet eller
bentetthetsmåling.
Bivirkninger
De fleste bivirkninger er ufarlige, forbigående og forekommer særlig i de første ukene av behandlingen.
Tørr hud, tørre lepper og tørre øyne forekommer nesten hos alle som benytter acitretin. Håravfall
forekommer, men normaliseres når behandlingen avsluttes. Sjeldnere er muskel-/leddsmerter, hodepine,
leverpåvirkning og forandringer i fettstoffskiftet. Disse går tilbake ved reduksjon/opphør av behandlingen.
Medikamentet kan forbigående påvirke nattsynet. Enkelte pasienter blir mer solømfintlige.
Langtidsbehandling kan i enkelte sjeldne tilfeller føre til benskjørhet eller forkalkninger i skjelettet.
Forsiktighet
Acitretin er fosterskadelig. Kvinnelige pasienter må ikke bli gravide mens behandlingen pågår. Det kreves
sikker prevensjon under behandling og 2 år etter avsluttet behandling. Preparatet brukes derfor vanligvis
ikke til kvinner i fruktbar alder. Acitretin skal ikke brukes av kvinner som ammer.
Det har ingen betydning for fosteret om mannen bruker Acitretin. Kontaktlinser kan gi en viss irritasjon
under behandlingen. Diabetes kan påvirkes under behandlingen.
Soling: Unngå kraftig soling fordi du blir lettere blir solbrent og hudtørrheten øker.
Vitaminer: Du skal ikke ta A-vitamintilskudd (eks. tran) under behandlingen.
Andre legemidler: Antibiotika av typen tetracyklin skal ikke tas samtidig med acitretin.
Methotrexate skal heller ikke brukes sammen med acitretin. Opplys alltid ved legebesøk legen din om at
du bruker acitretin. Alkohol må brukes med forsiktighet under behandlingen. Blodgivere skal ikke gi blod
under og 18 måneder etter avsluttet behandling.
Ta kontakt med lege hvis…
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- du får mistanke om alvorlige bivirkninger, spesielt ved uforklarlige smerter fra skjelettet.
- du blir gravid eller har mistanke om graviditet.
Gode råd
Bruk leppepomade flere ganger daglig mot tørre lepper. En mykgjørende fuktighetskrem kan hjelpe mot
tørr hud. Ved tørre øyne og øyeirritasjon kan kunstig tårevæske hjelpe. Bruk solkrem med høy faktor (25)
ved soleksposisjon.

Ciclosporin (Sandimmun®) er et immunhemmende stoff som dannes av en sopp som opprinnelig
ble funnet i en liten jordprøve fra Hardangervidda. Medikamentet brukes fortrinnsvis til å hemme
forkastningsreaksjoner ved organtransplantasjoner. Medikamentet er også effektivt ved flere
hudsykdommer, og brukes bl.a. ved uttalt psoriasis og atopisk eksem.
Virkning og egenskaper
Flere hudsykdommer har sammenheng med overaktivitet i hudens forsvarssystem (immunapparat).
Ciclosporin virker betennelsesdempende ved en rekke hudsykdommer ved å hemme aktiviteten i spesielle
hvite blodlegemer (T-lymfocytter).
Dosering
Dosen beregnes etter kroppsvekt. Startdosen er vanligvis 2,5 – 5mg/kg/døgn og fordeles på to daglige
doser. Dosen justeres etter effekt og hvordan medikamentet tolereres.
Hvordan tar man medikamentet?
Ciclosporin finnes både som kapsler og mikstur. Kapslene svelges hele og kan taes til måltid. Unngå å ta
medikamentet med grapefrukt da dette påvirker oppsugningen av det.
Kontroll og oppfølging
Ciclosporin kan øke blodtrykket og påvirke nyrene. Det er derfor viktig at nyrefunksjon og blodtrykk
kontrolleres regelmessig under behandling. Blodprøver, blodtrykk, og urinprøve bør kontrolleres hver
annen uke de tre første månedene, deretter månedlig.
Bivirkninger
Generelt er bivirkninger knyttet til langvarig behandling. Medikamentet kan øke blodtrykket og påvirke
nyrene. Derfor er nøye kontroll under behandlingen viktig.
Under ciclosporinbehandling kan immunforsvaret bli noe nedsatt og dette kan medføre en øket
infeksjonsrisiko.
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til risikoen for utvikling av svulster hos pasienter som har brukt
medikamentet over lang tid. Pasienter med tidligere eller samtidig kreftsykdom skal derfor ikke ha denne
behandlingen.
De fleste bivirkningene er lette og oftest doseavhengige. De fleste rapporterte bivirkninger er: kvalme,
redusert appetitt, tretthet, skjelvende hender, muskelsmerter, hovent tannkjøtt, og økt hårvekst.
Forsiktighet
Dosering av medisiner er individuelt tilpasset, ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut.
Lån ikke medisiner fra andre.
Ciclosporin kan gi alvorlige bivirkninger hvis det kombineres med andre medikamenter. Opplys alltid om
at du bruker ciclosporin ved evt. legebesøk.
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Får du feber eller andre tegn på infeksjonssykdom, skal du straks oppsøke lege. Ciclosporin skal
vanligvis ikke brukes under svangerskap og amming. Dette gjøres av og til i spesielle tilfeller under streng
indikasjon og kontroll. Ciclosporin skal ikke kombineres med lysbehandling. En skal unngå aktiv soling
i behandlingsperioden. Ved opphold i solen anbefales solfaktor 25 på hudområder som utsettes for sol.
Enkelte vaksiner kan ikke gis under ciclosporinbehandling. Rådfør deg med lege hvis du har behov for
vaksiner i behandlingsperioden.
Ta kontakt med lege hvis..
Du får mistanke om alvorlige bivirkninger eller symptomer på annen sykdom, spesielt infeksjonssykdom.

Enbrel ® er et biologisk legemiddel med betennelsesdempende og immunsupprimerende virkning.
Virkestoffet er etanercept.
Virkning og egenskaper
Etanercept er en reseptor som binder tumor-nekrose faktor-alfa (TNF-alfa). Legemiddelet reduserer
betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt. Virkningen ved psoriasis kan komme først etter
8-12 uker.
Etanercept er til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis som ikke
har hatt effekt av behandling eller har kontraindikasjoner mot eller ikke tåler annen systemisk behandling.
Dosering
25-50 mg 2 ganger pr uke.
Hvordan tar man medikamentet ?
Medikamentet settes med sprøyte under huden (subcutant). Dette må du som regel gjøre selv.
Kontroll og oppfølging
Blodprøvekontroll hver 14.dag de første 3 måneder, deretter hver 4.uke.
Bivirkninger
Hyppigst er irritasjon på innstikkstedet. Dette avtar som regel etter tid. Etanercept virker inn på
immunforsvaret og luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse kan
forekomme. Noen pasienter bemerker også hodepine.
Forsiktighet
Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller gått
over av seg selv.
Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om bivirkninger av preparatet eller du utvikler symptomer og
tegn til infeksjonssykdom.

23

Remicade® er et biologisk legemiddel, med med betennelsesdempende og immunsupprimerende virkning.
Virkestoffet er infliximab.
Virkning og egenskaper
Preparatet er et antistoff rettet mot tumor-nekrose-faktor-alfa (TNF-alfa). Infliximab hemmer
betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt. Virkningen på hudforandringene kommer
vanligvis raskt i løpet av 2 – 4 uker.
Infliximab er til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis som ikke
har hatt effekt av behandling eller har kontraindikasjoner mot eller ikke tåler annen systemisk behandling.
Dosering
Preparatet doseres vanligvis fra 3 – 5 mg pr. kg. Behandlingsintervallene individualiseres.
Medikamentet kombineres ofte med Methotrexate®.
Hvordan tar man medikamentet ?
Infliximab må gis som intravenøs infusjon, og må derfor gis i sykehus eller poliklinikk.
Kontroll og oppfølging
Blodprøver og urinprøve tas i forbindelse med behandling.
Bivirkninger
De viktigste bivirkningene er tendens til luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev.
lungebetennelse. I tillegg opplever noen pasienter hodepine.
Forsiktighet
Preparatet bør ikke brukes hos gravide og ammende, og dersom en planlegger graviditet bør en ta kontakt
med lege på forhånd.
Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om bivirkninger av preparatet eller du utvikler symptomer og
tegn til infeksjonssykdom.

Raptiva® er et biologisk legemiddel, med med betennelsesdempende og immunsupprimerende virkning.
Virkestoffet er efalizumab.
Virkning og egenskaper
Efalizumab er et antistoff som binder seg til spesifikke proteiner i kroppen, slik at flere nivåer i den
immunologiske prosessen ved psoriasis hemmes, betennelsesreaksjoner dempes og sykdomsaktiviteten
reduseres.
Efalizumab er til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis som ikke
har hatt effekt av behandling eller har kontraindikasjoner mot eller ikke tåler annen systemisk behandling.
Dosering
Startdose på 0,7 mg/kg kroppsvekt, deretter ukentlig injeksjoner på 1 mg/kg kroppsvekt.
Behandlingsvarighet er 12 uker. Hos pasienter som responderer godt på behandlingen, kan lege vurdere
videre behandling.
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Hvordan tar man medikamentet?
Medikamentet settes med en sprøyte under huden (subcutant). Dette kan pasienten gjøre selv.
Kontroll og oppfølging
Blodprøver tas i forbindelse med behandlingen.
Bivirkninger
Vanligst er milde til moderate doserelaterte akutte influensalignende symptomer som hodepine, feber,
frysninger, kvalme, utslett og smerter i ledd og muskulatur.
Forsiktighet
Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller har
gått over av seg selv. Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om infeksjoner eller andre bivirkninger av
preparatet.

Humira® er et biologisk legemiddel, med med betennelsesdempende og immunsupprimerende virkning.
er et immunsuppressivt middel. Virkestoffet er adalimumab.
Virkning og egenskaper
Adalimumab er et antistoff som virker ved å binde seg til proteinstoffet TNF-alfa, slik at dette inaktiveres.
Dermed hemmes flere nivåer i den immunologiske prosessen ved psoriasis, betennelsesreaksjoner dempes
og sykdomsaktiviteten reduseres.
Adalimumab er til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk psoriasis, psoriasis
artritt og revmatisk artritt som ikke har hatt effekt av behandling eller har kontraindikasjoner mot eller
ikke tåler annen systemisk behandling.
Dosering
Anbefalt dose til voksne er 40 mg gitt hver 2. uke.
Hvordan tar man medikamentet?
Medikamentet settes med en sprøyte under huden (subcutant). Dette kan pasienten gjøre selv.
Kontroll og oppfølging
Blodprøvekontroll hver 14. dag de 3 første månedene, deretter hver 4. uke.
Bivirkninger
Reaksjoner på innstikkstedet (smerte, hevelse, rødhet, kløe) og øvre luftveisinfeksjoner er svært vanlige.
Forsiktighet
Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller har
gått over av seg selv. Ta kontakt med lege hvis du har mistanke om infeksjoner eller andre bivirkninger av
preparatet.
Litteratur:
www.felleskatalogen.no
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-”Å leve godt med psoriasis innebærer å leve med sykdommen og det den innebærer”
Enten man har hatt psoriasis i mange år eller nettopp har fått diagnosen, er det
velkjent at sykdommen også har et psykisk aspekt. Sykdommen er
kronisk, og svinger gjerne mellom gode og dårlige perioder.
Det å ha psoriasis kan virke inn på mange områder i livet. Dette
kan være en utfordring for mange. Man bruker mye tid og krefter
på alt ekstraarbeid som følger med i form av bad, smøring, ekstra
rengjøring i hus, osv. Mange blir slitne både fysisk og psykisk.
Det kan bli mye fokus på sykdommen, siden man i perioder
bruker så mye tid på den.
Sykdommen kan gjøre det vanskelig å fungere slik man helst vil i
daglige aktiviteter, jobb, i nære relasjoner, og seksualitet. Dette
kan igjen ha innvirkning på den enkeltes mentale helse. Mange føler
seg annerledes, og får et negativt selvbilde og nedsatt selvtillit. Dette
gjelder selvfølgelig ikke alle, men noen i større eller mindre grad.

Sørg for å få riktig behandling, slik at sykdommen kommer under
kontroll, og opplæring/kunnskap slik at du selv kan forebygge
hjemme etter behov.
• Følg hudavdelingens opplæringsprogram hvis du er innlagt
• Så godt det lar seg gjøre, følg legens ordinasjoner.
• Vær aktiv selv og utnytt egne resurser og krefter.
• Vurder å melde deg inn i en interesseorganisasjon, f.eks. Psoriasisforbundet.
• Søk informasjon på bibliotek , internett, og lignende
Tilrettelegging i hjemmet for å lette det daglige hudstell
• Tilrettelegg fysisk i hjemmet på en mest mulig praktisk måte
• Sørg for å ha alle anbefalte hudmidler tilgjengelig til enhver tid
• Etabler rutiner som passer inn i din hverdag, kanskje også tilrettelegg på jobb
Planlegging -oppfølging av:
• Lege/poliklinikk
• Sosionom, som kan fortelle deg om stønadsordninger om medisiner og kremer o.l.
• Hjemmesykepleie, til praktisk bistand
• Ergoterapeut, ifht hjelpemidler
Reflekter over eget liv og dine egne ønsker, prøv å finne noen mål for deg selv.
• Hvordan vil akkurat DU ha det? Ta fram penn og papir og SKRIV!
• Aksepter sykdommen som en del av deg og ditt liv, godta deg selv som du ER.
• Mestring- hva kan du greie selv, når må du ha hjelp? Ta ansvar for å søke hjelp ved behov.
• Motivasjon- er drivkraften bak all handling. Hva kan motivere deg til egeninnsats? SKRIV!

26

Vi som jobber på en hudavdeling er kjent med at det er utfordrende å være kronisk syk.
Ta gjerne kontakt med en sykepleier hvis du ønsker å ha noen å snakke med om dette. Det finnes også
tilbud om sosionom og psykiatrisk sykepleier, her trengs ingen henvisning fra lege, si fra til din sykepleier.
”Målet ved behandling av pasienter med psoriasis er at de selv skal mestre sin sykdom slik at den minst mulig påvirker
livskvaliteten i negativ grad” ( Watts 1997)
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Det finnes dessverre ikke noe forskning som har vist at en
spesiell diett eller at noe kosttilskudd har hatt noen sikker
symptomdempende effekt på psoriasisplager.
Noen få studier har indikert at omega-3 tilskudd fra fet fisk
kan ha en positiv effekt. Noen pasienter mener endring i
kosten kan ha positiv effekt på psoriasisutbrudd, men
tilsynelatende bedring relatert til kostendringer kan
derimot falle sammen med en ”rolig sykdomsperiode”
som ikke er relatert til kostholdet. En slik prosess kan
derfor være både usikker og tidkrevende. Bare gode
vitenskaplige studier kan derfor gi oss god nok kunnskap,
og dermed være grunnlag for rimelig sikre kostholdsråd.
Det er behov for mer forsking på dette feltet.
Hva bør man så spise? Det finnes gode grunner til å anbefale personer med psoriasis (og alle andre)
et sunt og godt kosthold slik at helsen generelt sett blir styrket. Kostrådene under er basert på solid
kostholdsforskning og kan bidra til å forebygge en rekke sykdommer, noe som kan være meget gunstig
for livskvaliteten. Husk at din personlige erfaring også er viktig. Tåler du ikke, eller misliker sterkt noen av
matvarene under, så ta hensyn til dette. Er du usikker så kontakt kompetent helsepersonell.

Kostholdsråd:
• Spis grove kornprodukter (grovt brød/knekkebrød, kornblandinger, havregrøt o.l.) hver dag.
Unngå loff og boller o.l. til daglig.
•

Bruk mest magert kjøttpålegg, magre oster, fiskepålegg, majonespålegg og syltetøy på skiva. Varier
mest mulig. Pynt ofte skiva med rå grønnsaker og salat.

•

Drikk et par glass med fettredusert melk og/eller yoghurt daglig.

•

Drikk rikelig med rent vann som tørstedrikk.

•

Filterkaffe, pulverkaffe og te (spesielt grønn te) er som regel greit i moderate mengder, ca 3-4
kopper per dag. Unngå kokekaffe til vanlig, da dette øker kolesterolet.

•

Spis minst et par porsjoner frukt og/eller friske bær hver dag.

•

Du kan drikke et glass eller to med juice daglig, men det er langt mer helsebringende å spise hel
frukt (spesielt for den som har diabetes). Ren juice med fruktkjøtt er best.

•

Spis gjerne en porsjon (ca en neve) kokte poteter, pasta eller ris til middag. Har du diabetes eller er
overvektig er dette nok. Spis da heller mer grønnsaker eller salat om du er sulten.

•

Spis mye grønnsaker eller salat til lunsj og/eller middag hver dag.

•

Spis fiskemat til middag minst tre ganger i uken. Av disse middagene er det bra om en består av fet
fisk (laks, blåkveite, sild o.l.).
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•

Når du spiser kjøtt til middag så bruk mest magert kjøtt. Kylling o.l. uten skinn, rent rødt kjøtt
uten synlig fett og karbonadedeig er bra. Unngå å steke kjøttet slik at det blir brent.

•

Bruk myk plantemargarin, flytende margarin (Vita o.l. produkt) og kaldpressede planteoljer (oliven,
raps eller soyaolje er best) på skiva og i matlaging.

•

Spis nøtter, mandler, hjemmelaget poppkorn eller mørk sjokolade når du vil ha noe godt. Dette er
trolig sunt og kan trygt spises i moderate mengder.

•

Vær forsiktig med saltinntaket. Bruk heller mer krydder, hvitløk o.l.

•

Vær måteholden med alkohol. Maks ett glass per dag for kvinner og to glass per dag for menn.
Vær klar over at alkohol muligens kan medføre symptomforverring av psoriasis hos enkelte.

•

Ta 5 ml tran eller trankapsler hver dag. Hvis du ikke liker tran, kan du ta en multivitamintablett.

•

Fysisk aktivitet er viktig for energibalansen og helsen generelt. En daglig 30 minutters spasertur
eller annen tilsvarende aktivitet har meget gunstig effekt på kropp og psyke.

Litteratur:
Sosial og helsedirektoratet (2005). Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.
http://www.sef.no/assets/11002572/NorskeAnbefalinger2005.pdf
Department of Nutrition at the Harvard School of Public Health. The Nutrition Source. http://www.hsph.harvard.edu/
nutritionsource/ (23.05.2005).
Grayson CE (2003). Psoriasis and Your Diet. WebMD Health.
http://my.webmd.com/content/article/74/89269.htm?z=4223_00008_0020_00_13
(23.05.2005).
Naldi L, Parazzini F, Peli L, Chatenoud L, Cainelli T. Dietary factors and the risk of psoriasis. Results of an Italian
case-control study. Br J Dermatol. 1996;134:101-6.
Mayser P, Grimm H, Grimminger F. n-3 fatty acids in psoriasis. Br J Nutr. 2002;87:77-82.
Michaelsson G, Ahs S, Hammarstrom I, Lundin IP, Hagforsen E. Gluten-free diet in psoriasis patients with antibodies to
gliadin results in decreased expression of tissue transglutaminase and fewer Ki67+ cells in the dermis. cta Derm Venereol.
2003;83:425-9.
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Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av sykdom
eller skade. Dersom en er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende
eller frilanser, har en rett til sykepenger fra Folketrygden.
Arbeidsledige og personer som er midlertidig ute av arbeidslivet
kan ha rett til sykepenger på visse vilkår. Studenter med deltidsjobb
kan ha rett til sykepenger selv om de ikke har fast jobb.
For å få rett til sykepenger må en ha vært i arbeid i minst 4 uker.
Man må tjene minst ½ av grunnbeløpet ( G = kr.62.892,- pr. 01.05.06)
pr. år. Grunnbeløpet reguleres hvert år. En kan få sykepenger opptil 52 uker.
Ved stort fravær kan arbeidsgivere bli fritatt for arbeidsgiverperiode for
arbeidstakere med kronisk eller langvarig sykdom. Dette kan søkes om
på trygdekontoret.

Hvis en er sykemeldt i ett år og fortsatt er arbeidsufør, men under behandling med utsikter til bedring,
kan en søke rehabiliteringspenger. En kan også ha rett på rehabiliteringspenger hvis en har vært
arbeidsufør i ett år uten rett til sykepenger eks. hjemmeværende. Studenter kan få rehabiliteringspenger
etter fem måneders sykdom. For å ha rett til rehabiliteringspenger, må en være minst 50 % arbeidsufør.
Rehabiliteringspenger gis vanligvis for opptil 1 år, men tiden kan forlenges. Opptjeningsperioden for å få
rett til nye sykepenger er 6 mnd. Hvis en blir syk igjen før en har arbeidet 6 mnd sammenhengende, vil en
få utbetalt rehabiliteringspenger og ikke sykepenger. Hvis en er sykemeldt kun i arbeidsgiverperioden, de
første16 dagene, teller de med i opptjeningsperioden. Rehabiliteringspenger er 66 % av den inntekten en
hadde før en ble syk.

Hvis en er mellom 19 og 67 år og på grunn av sykdom har langvarig nedsatt utdannings- eller arbeidsevne,
kan en få stønad til å gjennomføre skolegang, evt. omskolering eller komme i jobb, evt. finne et mer egnet
arbeid. Hjelpen omfatter attføringspenger til livsopphold og attføringsstønad til dekning av utgifter til
skolepenger, skolebøker, reiseutgifter, tekniske hjelpemidler, barnetilsyn etc. Ytelser til utdanning kan gis
inntil 3 år. En får attføringspenger hvis en har tapt minst halvparten av sin inntektsevne.

Dersom en er mellom 18 og 67 år og har fått redusert sin inntektsevne med minst halvparten pga varig
sykdom, kan en søke uførestønad eller tidsbegrenset uførestønad. Sykepengerettigheter må være brukt
opp og en må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og attføring før søknad om uførestønad
innvilges. Hjemmearbeidende uten arbeidsinntekt kan også ha krav på uførepensjon. Tidsbegrenset
uførestønad skal gis når det ikke kan forventes at videre behandling, rehabilitering eller attføring vil gjøre
at man kommer i arbeid, men hvor det er usikkert om man på sikt kan komme i jobb. Varig uførepensjon
skal gis dersom det er helt klart at det ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen. Dersom en blir ufør før
en fyller 26 år, gjelder spesielle regler.
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Dersom en har ekstrautgifter pga sykdommen som har en varighet på minst 2-3 år, kan en ha krav på
grunnstønad. Ekstrautgiftene må være knyttet til enten drift av tekniske hjelpemidler, transport (hvis
behovet er oppstått før fylte 70 år), hold av førerhund, teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon, bruk
av proteser, støttebandasjer og lignende, fordyret kosthold ved diett eller slitasje på klær og sengetøy.
Ekstrautgiftene må være så store at de minst svarer til sats 1. Grunnstønad har 6 satser hvor sats 1
er kr. 562,- pr. mnd og sats 6 kr. 2.817,- pr mnd (pr 01.01.06). Satsene justeres hvert år. Utgiftene må
dokumenteres eller sannsynliggjøres. Stønaden er skattefri og utbetales månedlig.

Hvis en har behov for særskilt tilsyn og pleie i hjemmet på grunn av en lidelse som varer 2-3 år eller
lenger, kan en søke hjelpestønad. Det kan være et behov for særskilt tilsyn og pleie. For eksempel hjelp til
personlig stell og hygiene og også behov for stimulering, opplæring og trening hjemme. Det er ingen øvre
eller nedre aldersgrense for å få hjelpestønad. Satsen er kr. 1.009,- pr mnd (pr.01.01.06). Hjelpestønad er
skattefri og utbetales månedlig. Satsen justeres hvert år.

Funksjonshemmede barn under 18 år kan få forhøyet hjelpestønad. Barnet må ha et betydelig større
behov for tilsyn og pleie enn det som er betingelsen for å få vanlig hjelpestønad.
Det er 3 satser for forhøyet hjelpestønad hvor høyeste sats er 6 ganger ordinær sats.

Det kan ytes bidrag til dekning av utgifter til salver, kremer og oljer som ikke er på resept til behandling av
betydelige, utbredte, kroniske hudlidelser. Det er et krav at behovet for kremene etc varer 2-3 år eller mer.
Hvis en må bruke kolloide sårplater, kan det gis bidrag til det i tillegg.
Egenandelen er kr.1.600,- pr kalenderår. Deretter dekker trygden 90 % av de overskytende utgifter. En må
ha en attest fra hudlege eller barnelege som dokumenterer behovet.
For dyre reseptpliktige medisiner kan en også få bidrag. Utgiftene må være over kr.1.600,- pr kalenderår.
For salver, kremer og reseptpliktige medisiner betaler man kun en egenandel i alt.

Skatteyter som har hatt usedvanlig store kostnader på grunn av egen eller forsørget persons sykdom, kan
gis særfradrag i egen inntekt. Fra og med 2005 får en særfradrag for store sykdomsutgifter hvis en har hatt
minst utgifter på kr.9.180,-. Utgiftene må dokumenteres evt. sannsynliggjøres. Legeattest må bekrefte at
det er nødvendige utgifter i forhold til sykdommen. Se for øvrig rettledningen til selvangivelsen.

    •    Trygdekontor eller Internett http://www.trygdeetaten.no
    •    Sosionom ved sykehus
    •    Lærings- og mestringssenter ved sykehus.
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Hvem er omfattet av ordningen?
Voksne, ungdom og barn med psoriasis.
Målet med behandlingsreisen
Hovedmålet med behandlingen er å fjerne mest mulig utslett.
Viktige faktorer i klimabehandlingskonseptet:
• Sol og bading i saltvann
• Fysisk aktivitet
• Kunnskap og mestring av sykdommen
• Ro og hvile
Prioriterte pasienter
Pasientene blir prioritert etter hvor mye utslett de har (tykkelse,
rødhet, grad av skjelling og utbredelse), muligheter for
lysbehandling i Norge, erfaringer fra tidligere behandlingsopphold
og eventuelle andre supplerende opplysninger. Pasientene må
være selvhjulpne og kunne gjennomføre reisen på egen hånd.
For voksne og ungdommer er det ikke anledning til å ha med
ledsager.
Behandlingstilbudet
Oppholdet varer i tre uker og behandlingen består av sol og bading i saltvann. I tillegg vektlegges fysisk
aktivitet og innsikt i og kunnskap om mestring av egen sykdom. Det er obligatorisk morgenstrekk og
samtalegrupper. Det gis tilbud om bassengtrening og gruppetrening. Helsepersonell tilbyr undervisning
innen ulike temaer og pasientene undersøkes av lege ved ankomst, avreise og i løpet av oppholdet.
Helsepersonellet er tilgjengelig og kan tilkalles hele døgnet.
Hvor går turene
Mer informasjon om turene kan leses på www.rikshospitalet.no.
Egenandel
For voksne og barnets ledsager er det en egenandel på kr. 100 per døgn som betales i etterkant av en
behandlingsreise. Vi ber deg ta vare på kvitteringen. Barn og ungdom betaler ikke egenandel.
Viktig informasjon
• Nødvendige medisiner for hele oppholdet må tas med
• For sykemelding ta kontakt med innsøkende lege som også varsler trygdekontoret, uføretrygden
løper uforandret under behandlingsoppholdet
• Alle pasienter er forsikret under behandlingsoppholdet
• Det forutsettes at alle pasienter følger et ordensreglement utarbeidet av behandlingsreiser
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Søknadsprosedyre
Søknaden må inneholde både en egensøknad (IK 1171) og en legesøknad (IK 1172 A+B). Ingen søknad
blir behandlet før den er komplett. Husk på å oppgi hvilket tidspunkt du ikke kan reise på i perioden du
søker, da bytte av tur ikke er mulig.
Søknaden skal ikke være eldre enn 3 måneder før avreise. Søknadsskjema fås ved henvendelse til
trygdekontoret. Se for øvrig internettsiden for søknadsfrister.
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Organisasjonen for deg som har psoriasis, atopisk eksem og
psoriasis artritt.
Norsk Psoriasisforbund har ca 6000 medlemmer, og 70 fylkes- og
lokallag rundt omkring i landet. Fylkes- og lokallagene gir deg både
et faglig og sosialt tilbud i nærheten av der du bor.
PSO-ung er forbundets ungdomsorganisasjon, og har ansvaret for barne- og
ungdomsarbeidet. PSO-ung ble etablert i 1987, og har i dag
ungdomsrepresentanter rundt om i hele landet.
Hva kan Norsk Psoriasisforbund gjøre for deg?
• Gjennom informasjon og derved økt kunnskap skape forståelse og aksept for det å ha en
hudsykdom.
•

Sørge for et godt lokalt behandlingstilbud over hele landet.

•

Sikre at klimabehandlingsreisene forblir et permanent tilbud.

•

Gjennom stipender og prosjektmidler medvirke til økt forskning på hudsykdommer, og utvikling
av nye og bedre behandlingsmetoder.

•

Sikre og utvikle rettighetene i forhold til offentlige myndigheter, og på medlemmenes vegne sette
frem krav om rettferdige ordninger som gir trygghet for den enkelte

•

Medvirke til å begrense bruken av egenandeler i helsetjenesten

•

Sikre en god informasjonsflyt som gir mennesker med hudsykdommer og psoriasis artritt økt
bevissthet om alle sider av det å leve med en kronisk sykdom

•

Gjennom brukermedvirkning sikre at medlemmenes interesser og synspunkter kommer frem og
påvirker beslutninger på ulike nivåer hos myndighetene.

•

Fremme nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid og gjennom dette medvirke til utveksling
av informasjon, styrking av forskning og bedring av behandlingstilbudet på tvers av landegrensene

Du kan ta kontakt med Psoriasisforbundet på tlf. 23 37 62 40 eller e-post: npf@psoriasis.no
Du kan også gå inn på Psoriasisforbundets hjemmeside www.psoriasis.no, hvor det blant annet er et
debattforum hvor du kan utveksle erfaringer med andre med hudsykdommer.
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I dagens informasjonsteknologiske samfunn finnes det flere
kilder til kunnskap om sykdommen din.
I bokhandelen vil du kunne finne alt fra lettleste og informative
hefter til omfattende lærebøker som beskriver hva psoriasis er,
hvordan det er å leve med sykdommen, hvordan den kan
behandles, og hvilke trygderettigheter man har vedrørende
utgiftene til behandlingen man ofte skal gjøre selv.
I medisinske leksika blir psoriasissykdommen ofte kort
beskrevet. I dag kan de fleste bokhandlere være
behjelpelige med å søke etter aktuelle bøker for deg i
eget elektronisk arkiv.
Norsk Psoriasisforbund (NPF) utgir et eget medlemsblad, ”Psoriatikeren”.
Medlemsbladet presenterer artikler skrevet av både fagfolk og mennesker med psoriasis, presenterer
forskningsstudier som er relevante for mennesker med sykdommen, og har bl.a. en egen spalte der
leseren kan sende inn spørsmål relatert til psoriasis, og få gode svar.
Norsk Psoriasisforbund har også i flere år utgitt informative hefter om psoriasis og behandling av
sykdommen:
• Om psoriasis
• Om behandling av psoriasis
• Om psoriasis artritt
• Om barn med psoriasis
• Om Ungdom med kronisk hudsykdom
• Om psykiske og sosiale forhold ved en hudsykdom
• Om trygde- og ligningsrettigheter
• Om andre hudsykdommer
Internett er i dag en kilde mange anvender som redskap når man er på jakt etter ny informasjon og
kunnskap om en sykdom. Det er en fordel å ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å
anvende nettet. Det viktigste du må være klar over, er at ”hvem som helst kan legge ut hva som helst” på
nettet. Søker man på ”psoriasis”, ”psoriasis behandling”, eller ”psoriasis treatment” fra en av de vanligste
søketjenestene: msn.no, google.com, kvasir.no m.fl. vil det resultere i over 3 millioner treff. Du vil få
treff på flere språk, noe på norsk, mye på engelsk, samt andre språk. Forfatterne av disse sidene, er alt
fra psoriasisforbund i hele verden, helseportaler (hjemmesider til sykehus), hudlegekontor (hjemmesider),
internettbaserte legetjenester, produsenter av legemidler man anvender i psoriasisbehandlingen, til
privatpersoner med egen hjemmeside.
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Her er noen av treffene du kan få:
www.rikshospitalet.hps.no				
www.psoriasis.no					
www.psoriasis.org					
www.psoriasissociety.org 				
www.medinfo.co.uk/conditions/psoriasis.htlm
www.psoriasis.themall.co.nz 				
www.aad.org 						
www.psoriasis-association.org.uk 			
www.dermnetz.org 					

Rikshospitalets Hudpedagogiske senter
Norsk Psoriasisforbund.
National Psoriasis Foundation.
Det Canadiske psoriasisforbundet
Medinfo Psoriasis
The psoriasis Centre
The American Academy of Dermatology
Det Britiske psoriasisforbundet
Psoriasis: DermNet Nz

Imidlertid har ikke internett et eget organ som kontrollerer for informasjonens pålitelighet og gyldighet
(sannhetsgestalten). Du kan nemlig finne sider som beskriver hvordan du kan kureres for sykdommen din,
og noen vil også kunne tilby denne kuren ved at du for eksempel kjøper ulike midler og preparater av dem.
Finner du informasjon du synes er interessant, ta det gjerne med til din behandlende hudlege/hudavdeling
for å diskutere om for eksempel denne nye behandlingen er tilgjengelig for deg.
Hvis du ønsker å finne kunnskap som er gyldig og pålitelig, må du søke i dermatologiske vitenskapelige
tidsskrift eller elektroniske databaser som inneholder et mangfold av forskningsstudier om psoriasis,
behandling, og hvordan det er å leve med sykdommen. Mange hudleger abonnerer på diverse
vitenskapelige tidsskrift for å holde seg faglig oppdatert. Tidsskriftene er ofte engelske eller tyske, samt at
innholdet har et vitenskapelig språk, som ofte er vanskelig å forstå for menigmann.
Sannsynligvis vil et besøk på Norsk Dermatologisk Selskaps hjemmeside (http://www.legeforeningen.
no/nds) kunne være en smartere løsning for deg. Her vil noe faglitteratur være oversatt til norsk, og
tilgjengelig for alle som er inne på siden.
Du kan få tilgang til noen vitenskapelige tidsskrift hvis du henvender deg til et medisinsk bibliotek
ved et av de større sykehusene i Norge. Her, eller i pasientbibliotekene som oftest drives av Læring og
Mestringssentrene (ikke alle sykehus har dette) har bibliotekarer som er behjelpelige med å søke etter
aktuell litteratur fra de elektroniske databasene. De elektroniske databasene er hovedsakelig opprettet
for å sikre at fagpersonell og forskere får rask tilgang til den vitenskapelige litteraturen som dekker deres
felt. For å anvende de forskjellige databasene trenger man noe forkunnskaper i hvordan man skal søke
i dem. Noen ganger er hele artikkelen tilgjengelig slik at du kan skrive den ut og lese den i ro og mak et
annet sted. Andre ganger får du bare frem et sammendrag av artikkelen. Dette kan skrives ut. Ønsker
du hele artikkelen, må du bestille denne fra det medisinske biblioteket. Ofte må man betale for dette.
Finner du artikler av interesse, kan det være en fordel at du ber din hudlege, eller annen forskningskyndig
person (forskningssykepleier, annen forskningskyndig person) om å hjelpe deg med å vurdere innholdet i
artikkelen.
Databasene har navn som f.eks.: BIBSYS, The Cochrane Library, Medline, Embase, Cinahl, PubMed, og
SveMed.
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