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Leif Jacobsson minns 
hur sjukdomen kom mycket 
plötsligt och att det började 

klia på hela kroppen.

TEMA PSORIASIS

LEIF FICK PSORIASIS
NÄR HAN VAR 15 ÅR
– Det handlar om att lära sig att leva med sjukdomen

3 
procent av världens
befolkning drabbas

av psoriasis
KÄLLA: 

PSORIASISFÖRBUNDET

PROSTATATESTNING
Män från 50 år är 
välkomna att testa sig 

FÖNSTERTITTARSJUKA
Vad är det och vad 
kan du själv göra för att 
lindra sjukdomen?

Provtagning som räddar liv // Ta del av våra digitala tjänster // Artrosskolan
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3 enkla sätt
Att låta bilen stå och göra en
hjälteinsats för vårt klimat. 

Betala med
kontokort!

Testa app eller
grönt reskort

Välkommen på bussen! Betala direkt ombord med ett
vanligt kontokort. Vår app Sörmlandstrafiken finns på
App Store och Google Play. Läs mer om vårt gröna
reskort på www.sormlandstrafiken.se

Läs mer på 1177.se/xxx

Restriktionerna har försvunnit  
– inte viruset. Välkommen på 

vaccination mot covid-19!
Ska du ut och resa? Kolla upp vad som gäller för 
ditt resemål, i många länder krävs ett uppdaterat 
covidbevis och en tredje dos vaccin mot covid-19.
 
Läs mer om vaccinering mot covid-19 
på 1177.se eller genom att scanna  
QR-koden med din mobilkamera. 
Du kan också ringa vår 
bokningstelefon på 016-10 40 44  
för att få hjälp att boka tid nära dig!

Snart är sommaren här med sol, grönt gräs och värme. Risken att du smittas av TBE, 
fästingburen hjärnhinneinflammation, ökar. Sörmland är ett riskområde för TBE och 
antalet smittade per år stiger. Fästingar finns på gräs och buskar i skogen och på 
ängar, men också i trädgårdar. Skydda dig genom att vaccinera dig. 
Läs mer om TBE och hitta vaccinatör på 1177.se.

Fästingarna har vaknat till liv! 



   1/2022 • MIN HÄLSA     3

INNEHÅLL

NR 1  2022
4 NYHETER  Provtagning som räddar liv

6 NYHETER  Digitala lösningar och e-tjänster. 
          På www.1177.se kan du snabbt få 
          hjälp och råd 

7 TEMA PSORIASIS

 8 Agata Predota-Glowacka ger oss en  
  inledande beskrivning av vad  
  psoriasis är för sjukdom

 10 Möt Leif Jacobsson, en glad 
  75-åring som lever med den obotliga  
  sjukdomen psoriasis

 13 Psykisk ohälsa och oro när man 
  drabbas av en kronisk och obotlig   
  sjukdom

14 Sund livsstil ökar livskvaliteten och 
  kan leda till att psoriasis och andra   
  livsstilsrelaterade sjukdomar  
  förbättras

16 FÖNSTERTITTARSJUKA

18 ARTROS – EN SJUKDOM I KROPPENS   
         LEDER

20 LÄKEMEDELSNYTT – FRÅGOR OCH SVAR    
        OM LÄKEMEDEL

22 HITTA RÄTT I VÅRDEN!

24 HÄLSOKRYSSET

VÄLKOMMEN

Kunskap och delad 
erfarenhet i livet.
I DET HÄR NUMRET av Min hälsa vill 
vi fördjupa oss lite extra i psoriasis, en 
vanlig men mindre känd sjukdom.

I Sverige beräknas att cirka 250 000 
till 300 000 individer har psoriasis. 
Det gör den till en av våra vanligaste 
folksjukdomar, en sjukdom som ibland 
kan innebära ett stort lidande för 
den enskilde individen. Trots att så 
många har sjukdomen finns ett stort 
kunskapsglapp både hos gemene man 
och inom vården. Föråldrade föreställ-
ningar tenderar att hänga kvar, exem-
pelvis att det är en form av hudutslag, 
hudsjukdom eller att den skulle vara 
smittsam.

För människor med psoriasis innebär 
det att kroppens immunsystem inte 
fungerar som det ska göra. En del 
människor utvecklar ett immunförsvar 
som reagerar mot och går till angrepp 
mot den egna vävnaden, reaktionen är 
att vävnaden inflammeras.

Vi får bland annat träffa Rolf Perrault 
som berättar att kunskap och delad 
erfarenhet av sjukdomen har varit 
viktig för honom, för att lättare hantera 
den när man drabbas. Därför har han 
en längre tid varit aktiv i Psoriasisför-
bundet som med åren gett honom rätt 
verktyg i livet. 

Vi får även möta Agata Predota-
Glowacka, specialistläkare vid Hud-

kliniken på Mälarsjukhuset i Eskil-
stuna. Hon berättar mer om sjukdo-
men, behandlingar och hur man själv 
kan påverka för att lindra symptomen.

Ett annat viktigt ämne är arbetet med 
provtagning och screening för att i 
ett tidigt skede upptäcka olika form 
av cancer. Främst handlar det om 
prostata, tjock- och ändtarmscancer. 
Vi möter bland annat Bo Tideholm, 
chef för division kirurgi inom Region 
Sörmland. Han berättar hur man 
arbetar i olika pilotprojekt och att 
regionen ligger i framkant.

I Region Sörmland pågår ett ständigt 
arbete med att möta efterfrågan och 
behov av nya digitala lösningar och 
e-tjänster. Som patient och invånare 
ska du ha förutsättningar att aktivt ta 
del av din egen vård och hälsa. Vi tittar 
lite närmare på vilka olika e-tjänster 
regionen tillhandahåller och hur de 
fungerar.

Som vanligt innehåller tidningen också 
ett axplock nyheter från regionens 
många verksamheter, frågespalt och 
hälsokryss.

Trevlig läsning!

REDAKTIONEN
REGION SÖRMLAND
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NYHETER

Mer träffsäker test-
ning för att upptäcka 
prostatacancer
Ett pilotprojekt för att tidigt upptäcka prostatacancer, med 
hjälp av ett blodprov, PSA*, planeras nu för att i högre grad 
fånga upp rätt personer. Det innebär ett stort värde för 
patienterna och sparade resurser för vården. 

* PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket. PSA produceras i prostatakörteln och finns i hög koncentration i sädesvätska och gör det lättare för 
spermierna att röra sig. En del av det PSA som tillverkas läcker ut i blodet. Även helt friska män har därför små mängder PSA i blodet.

Bo Tideholm, chef för 
division kirurgi inom 
Region Sörmland.

» BO TIDEHOLM, chef för division 
kirurgi inom Region Sörmland, 
arbetar med regionens pilotprojekt 
som siktar på att införa en organise-
rad prostatatestning där män som 
fyllt 50 år ska kallas till provtagning. 
I pilotprojektet, som sker i samarbete 
med Sjukvårdsregion Mellansverige, 
kommer ett begränsat antal män i 
Sörmland att erbjudas provtagning. 

– Det främsta syftet med att organisera 
prostatatestningen är att i ett tidigt 
skede upptäcka cancer. Vi vill upp-
muntra yngre män att testa och syste-
matisera utvärderingen med komplet-
terande tester som kan göra den ännu 
mer träffsäker, förklarar Bo Tideholm.

HITTA TIDIG CANCER
Problemet hittills har varit att test-
ningen med blodprovet PSA leder till 
att många, framför allt äldre män, 
får en diagnos på prostatacancer där 
sjukdomen ibland egentligen inte hotar 
hälsan. Med en organiserad prostata-

testning kan man istället hitta tidig 
prostatacancer hos yngre män för att 
kunna behandla dem som har bäst 
nytta av den.

– Idag är många av dem som konsta-
teras ha prostatacancer äldre män 
som egentligen aldrig kommer att bli 
allvarligt sjuka, berättar Bo Tideholm. 
Därför är det viktigt att vi börjar testa 
i yngre ålder där vi utgår från ett PSA-
prov* och fångar upp de som har ett 
högt värde med ett nytt test i form av 
magnetkameraundersökning. Då får vi 
en mer exakt information om det är en 
aggressiv cancer eller inte, vilket inne-
bär färre och mer riktade cellprover.

IGÅNG I HÖST
Även de som har ett lågt värde, och i 
nuläget en låg risk för utvecklande av 
cancer, kallas till en ny undersökning 
efter sex år. Bo Tideholm räknar med 
att pilotprojektet med den organise-
rade testningen ska vara igång i höst. 

Genom artificiell intelligens (AI) kan 
man göra strålbehandling mer effektiv. 
För den som får prostatacancer och 
behöver behandling så berättar Bo 
Tideholm stolt att Region Sörmland
var först i landet med så kallad 
AI-strålbehandling. AI (Artificiell intel-
ligens) kan göra strålbehandlingen mer 
effektiv. 

– Det är ett fantastiskt redskap som 
både förenklar och förbättrar planer-
ingen av behandlingen. Med AI-appa-
raten får vi maximal strålning, riktad 
från olika håll, att sammanfalla på just 
en punkt. Den typen av beräkningar 
tar för en läkare cirka en timme att 
genomföra, med en AI-apparat kan vi 
göra det på 30 sekunder. Och för varje 
gång en läkare gör en korrigering så 
lagras det i AI-apparatens minne för att 
sedan bli, om möjligt, ännu mer exakt i 
sitt utförande, avslutar Bo Tideholm. ○

TEXT CARINA WEDIN
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– Jag hade
tur som testade
mig i tid

 FÖR TJUGO ÅR SEDAN fick Kenneth 
Marklund från Sparreholm beskedet 
att han hade prostatacancer. Idag 
är han aktiv i patientföreningen 
Näckrosbröderna som jobbar för 
god vård och inte minst förbättrade 
rutiner kring testningen. 

– I juni firar jag 20-årsjubileum då
det är 20 år sedan jag opererades
för min prostatacancer, och efter tio
år blev jag friskförklarad, berättar
Kenneth. Alltsedan dess har jag varit
frisk och fick inte heller några som
helst biverkningar av strålningen.

Kenneth hade hört att när man be-
höver gå upp och kissa två eller flera 
gånger per natt, då är det dags att 
testa sig. Första provet visade ingen-
ting men andra gången han testade 
sig så var värdena förhöjda. 

– Jag hade tur som testade mig i tid
så att cancern inte hann sprida sig
utanför prostatakapseln.

Att vara en del av Näckrosbröderna
är viktigt för Kenneth. Han vill ju att

så många som möjligt ska få lika
lyckad behandling som han fick och
inte minst att man ska gå och testa
sig, förklarar han.

– Vi har stridit mycket för att den
organiserade prostatatestningen ska
komma igång. Att den nu gör det
kommer att betyda väldigt mycket
då prostatacancern kan upptäckas
i tid, i högre utsträckning.

Näckrosbröderna har cirka 220 med-
lemmar och syftet är dels att stödja 
män som har eller har haft cancer, 
dels att ta upp viktiga frågor med 
läkare och forskare. Kenneth har följt 
utvecklingen när det gäller behand-
ling och undersökningar genom åren 
och är tacksam över den utveckling 
som nu sker. Han hoppas på en 
minskad dödlighet.

– När projektet kör igång på riktigt
så hoppas jag förstås att de som får
erbjudandet om undersökning också
tar chansen och gör den, avslutar
Kenneth. ○

TEXT CARINA WEDIN

35 000 
nya blodgivare varje år behövs 

i Sverige för att vi ska vara själv-
försörjande. Din insats räddar liv!

Läs mer på www.unilabs.se

PATIENTFÖRENINGEN 
NÄCKROSBRÖDERNA
Näckrosbröderna, patientföreningen 
mot prostatacancer i Sörmland. 
Föreningen samverkar med samtliga 
Urolog- och Onkologmottagningar 
i Region Sörmland för att förbättra 
vården. ○

Hallå där...
Jens Ericson,
specialistläkare inriktad 
på  tjock- och ändtarms-
cancer samt ansvarig för 
screeningprogrammet.

Nu finns screening för tjock- och 
ändtarmscancer i Sörmland! 

Vad innebär screeningprogrammet?
– Cancer i tjock- och ändtarmen är
den tredje vanligaste cancerformen
i Sverige. Den kan nästan alltid botas –
om den hittas i tid. Därför startar nu ett
screeningprogram i Region Sörmland.
Screening är viktigt och har visat sig
minska dödligheten med minst
15 procent vilket skulle innebära att
vi räddar åtminstone 14 liv varje år
i Sörmland, säger Jens Ericson.

Hur går det till?
– Alla som är folkbokförda i Sörmland
och som är födda 1960 och 1962
kommer att få ett erbjudande i år.
Erbjudandet kommer med posten.
Brevet innehåller en instruktion, en
provtub och ett svarskuvert. Du gör
provet hemma och skickar in det med
svarskuvertet. Provtagningen är gratis
och erbjudandet gäller i sex månader.

Vad händer när jag skickat in provet?
– Du får svar i ett brev till din folkbok-
föringsadress inom fyra veckor. Om
provet visar att du har blod i avföringen
blir du kallad till sjukhuset för att
undersöka tarmen. ○
Läs mer på  1177.se/Sormland/
kolla-tarmen-sormland

https://unilabs.se/
https://www.1177.se/Sormland/kolla-tarmen-sormland
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NYHETER

Digitala
e-tjänster för 
våra invånare
Som invånare ska du ha förut-
sättningar att aktivt ta del av 
din egen vård och hälsa. 
Region Sörmland tillhanda-
håller flertalet e-tjänster för 
dig. Du når de flesta via 1177 
Vårdguiden.

» 1177 VÅRDGUIDEN är en samlad och säker 
ingång för kontakt med vården. Här kan du 
som invånare bland annat ta del av fakta 
och råd om hälsa och sjukdomar, regler 
och rättigheter samt var du kan hitta vård, 
men också kontakta vården digitalt. 1177 
Vårdguiden når du via 1177.se eller appen 
1177 Vårdguiden. 

Du loggar in, legitimerar dig digitalt, för 
att läsa din journal, se och förnya recept, 
boka samt av- eller omboka en tid samt se 
information om ditt högkostnadsskydd för 
läkemedel. Det finns också e-tjänster för 
exempelvis stöd och behandling samt
digitala möten. Det digitala utbudet i 
vårdverksamheterna varierar, fråga din 
mottagning eller vårdcentral vilka digitala 
alternativ som är tillgängliga och relevanta 
för just dig och din vård. ○

Just nu erbjuder 
Region Sörmland 
följande e-tjänster 
via 1177 Vårdguiden

• 1177 Vårdguidens e-tjänster 
  och webbtidbokning
• Stöd och behandling
• Videobesök för patient
• Formulärtjänsten
• Egen provhantering
• Journal via nätet
• Vårdkontakt Direkt

» Så här loggar du in på 1177  Vårdguiden!    
  E-legitimation behövs för att logga in och 

    få tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

» För att nå e-tjänsterna gör du så här:
  1. Öppna webbläsaren på dator, surfplatta

        eller mobil och skriv in 1177.se eller
        ladda ner appen 1177 Vårdguiden.
  2. Klicka på ”Logga in”.
  3. Legitimera dig med t ex BankID, 

        Mobilt BankID eller Freja e-ID Plus.

» Fullständiga instruktioner för inlogg-
     ning finns på 1177.se och i appen.

11 700
möten startades på den digitala 

tjänsten Vårdkontakt Direkt under 
perioden januari – mars 2022.

Vårdkontakt Direkt 
– digital rådgiv-
ning och chatt

Scanna för att komma till 
Vårdkontakt Direkt! 

» Med Region Sörmlands nya tjänst 
Vårdkontakt Direkt kan du söka 
vård, få kontakt med din vårdcentral 
eller Barnavårdscentral via digitala 
kanaler. Beroende på ditt ärende 
kan du få egenvårdsråd, chatta med 
vårdpersonal eller få vägledning för 
administrativa frågor. 

På Ekensbergs vårdcentral i Ny-
köping har man arbetat en längre 
tid med Vårdkontakt Direkt och 
virtuella behandlingar. 

– Något som är nytt och främmande 
tar man lätt avstånd från. Vi har 
mött flera patienter som till en bör-
jan varit skeptiska men efter fullföljd 
behandling samt uppföljning blivit 
positivt inställda till Vårdkontakt 
Direkt och vilken möjlighet det 
ger, berättar Emilija Ivanauskiene, 
distriktsläkare på Ekensbergs 
vårdcentral.

– I ett digitalt läkarbesök kan man 
till exempel välja att se varandra, 
dela foton, diskutera behandling 
och val av läkemedel samt diskutera 
eventuell rehabilitering och upp-
följning. Det här är ett första steg 
i att kombinera arbetet och behand-
lingar där inte fysiska möten är 
nödvändiga, avslutar Emilija. 

Region Sörmland arbetar för att an-
vända digitaliseringens och e-häl-
sans möjligheter i syfte att under-
lätta för människor att uppnå en 
god och jämlik vård och hälsa. ○

» SÖK VÅRD-CHATTEN är bemannad av sjuksköterskor, alla dagar 8.00-18.00. Mån-fre kl 8.00-16.00 av primärvårdens 
    sjuksköterskor och alla dagar 8.00-18.00 av sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden i Sörmlands sjuksköterskor.

https://www.1177.se/
https://www.1177.se/


   1/2022 • MIN HÄLSA     7

Psoriasis - en
vanlig men mindre 

känd sjukdom. 
Psoriasis är en sjukdom som ger utslag på huden men 
även andra besvär. Det finns olika former av psoriasis. 

De flesta går inte över men kan försvinna i perioder med 
hjälp av olika behandlingar. Psoriasis smittar inte!

SID 8 
Tidig behandling kan minska risken 

för att utveckla andra sjukdomar   

SID 10 
Det är viktigt att lära känna sin 
psoriasis för att kunna lindra 
symptomen och att leva med 

den på bästa sätt  
SID 13 

Livsstil och det allmänna hälso- 
tillståndet är viktiga faktorer för att 

hålla sjukdomen i schack 
SID 15 

Ju mer man som patient vet 
om sjukdomen, desto lättare 
blir kontakten med vården  
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TEMA PSORIASIS

Psoriasis – en sjukdom 
med många olika uttryck
Över en kvarts miljon människor i Sverige har psoriasis. 
Därmed är det en av våra vanligaste – men mindre 
kända – folksjukdomar. 

TEXT
SUSANNE SAWANDER
ILLUSTRATION  
SUSANNE ÖJERT

Agata Predota-
Glowacka, specialist-
läkare vid hudkliniken 
på Mälarsjukhuset 
i Eskilstuna. 

» SÄG PSORIASIS och de flesta tänker hud-
utslag. Men sjukdomen är mer komplex än 
så, konstaterar Agata Predota-Glowacka, 
specialistläkare vid Hudkliniken på Mälarsjuk-
huset i Eskilstuna. 

– Idag vet vi att psoriasis inte bara yttrar sig 
som utslag. Hos cirka 30 procent av patienterna 
sätter sig inflammationen också i lederna. Dess-
utom är samsjukligheten hög, vilket betyder att 
patienter med psoriasis även löper högre risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, buk-
fetma, högt kolesterol och depression. 

Mellan två till fyra procent av befolkningen har 
psoriasis. Det gör den till en av våra vanligaste 
folksjukdomar. Dessutom tar den sig många 
olika uttryck. Psoriasis är en kronisk inflam-
matorisk sjukdom som beror på att kroppens 
immunsystem inte fungerar som det ska. 

– Konkret betyder det att immunsystemet är 
överaktivt och befinner sig i ett ständigt stress-
påslag. Det här påverkar hela kroppen, både 
fysiskt och psykiskt, förklarar Agata. 

För de flesta med psoriasis yttrar sig sjukdomen 
genom hudutslag – röda tunna till tjocka fläckar 
som fjällar och kan klia. Utslagen kan blossa 
upp var som helst på kroppen – från hårbotten 
till naglar och underliv. Vanliga ställen är arm-
bågar, knän, underben och rygg.

Mindre känt för gemene man är att tre av tio 
psoriasispatienter har så kallad psoriasisartrit. 
Det betyder att inflammationen har satt sig 
i leder och muskelfästen, med svullna leder, 
smärta och stelhet som följd. Det finns inget 
samband mellan hur mycket psoriasis man har 
på huden och risken för att utveckla psoriasis-
artrit. 

– Den här patientgruppen kan vara svår att 
fånga in, eftersom långt ifrån alla med psoriasis-
artrit får utslag som märks direkt, många får 
bara ont i lederna. Det är därför svårt att ställa 
diagnos för psoriasisartrit, något som görs 
av reumatologer, när det inte syns på huden, 
förklarar Agata.

Psoriasis smittar inte. Varför vissa utvecklar 
sjukdomen är fortfarande en olöst fråga för 
läkarvetenskapen. Däremot vet man att ärftlig-
heten är hög och att bland annat stress kan var 
en utlösande faktor. 

– Inte sällan blossar psoriasis upp i 30-40-års-
åldern då många befinner sig i ett stressigt 
skede av livet, en skilsmässa kan till exempel 
vara det som triggar igång sjukdomen, säger 
Agata. 

Den höga samsjukligheten hos psoriasis-
patienter innebär också att livsstil och det 
allmänna hälsotillståndet är viktiga faktorer 
för att hålla sjukdomen i schack och minska 
risken för andra sjukdomar. 
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– Därför ställer vi alltid frågor som handlar om
hälsovanor, psykisk hälsa och andra symptom
när vi möter de här patienterna. För barn med
psoriasis eller i familjer med hög ärftlighet är
en hälsosam livsstil särskilt viktig eftersom goda
vanor kan minska risken för att utlösa psoriasis,
understryker Agata.

Den senaste forskningsrönen indikerar att tidig 
behandling hos de som riskerar att utveckla 
psoriasis kan minska risken att utveckla andra 
sjukdomar. 

– Det kan vara så, det här är inte fastställt ännu,
vi får vänta på de färdiga forskningsresultaten,
säger Agata.

Något botemedel finns inte för psoriasis, men 
sjukdomen kan med rätt behandling lindras och 
tillfälligt även läka ut. Milda till måttliga besvär 
behandlas med olika lokala preparat som 
krämer och salvor, baserade på kortison eller 
D-vitamin. Många patienter blir bättre av att 

vistas i solen och ljusbehandling är en populär 
behandling för patienter med måttlig psoriasis. 
Det finns också fall där sjukdomen försvinner 
helt av sig själv men majoriteten av patienterna 
lever med hudsymptomen livet ut. 

– För patienter med svår psoriasis var det
tidigare svårt att hitta en bra behandling. Men
under den senaste tiden har det skett en revolu-
tionerande utveckling av läkemedel. Det är en
biologisk behandling med antikroppar som ges
i form av sprutor och ger mycket bra resultat,
berättar Agata.

Hennes förhoppning är att i framtiden även 
kunna erbjuda stresshantering för patienter 
med psoriasis. 

– Psyke och hud är väldigt nära sammanflätade
och stress har en så tydlig koppling till psoriasis
som ofta blossar upp i skov, avslutar Agata. ○

VAD HÄNDER I HUDEN VID PSORIASIS?

Överhuden är den blodkärlslösa yttersta 
delen av huden som består av flera lager 
tätt liggande celler. 

Hudförändringarna vid psoriasis beror  
på att en viss typ av hudceller, så kallade  
keratinocyter, bildas för snabbt. Keratino-
cyter finns i det översta hudlagret och 
producerar keratin.

Keratin är ett kraftigt protein som bland 
annat stärker huden och naglarna.  
Normalt lever keratinocyterna i runt en  
månad. Under denna tid mognar de lång-
samt och rör sig mot hudytan där de till  
sist dör och faller av huden.

Vid psoriasis bildas keratinocyterna mycket 
snabbare. Nya celler bildas i rask takt och 
livslängden är bara tre till sex dagar. 
Resultatet blir en ofullständig mognad  
av cellerna. När de dör ansamlas de i  
klumpar och tjocka lager på huden. Detta 
ger psoriasishuden dess karakteristiska 
flagande utseende. 
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TEMA PSORIASIS

Jag har lärt mig leva med 
sjukdomen
Från en stund till en annan blossade röda utslag upp. Leif Jacobsson 
har haft sjukdomen psoriasis i närmare 60 år och tycker ändå att 
han är lyckligt lottad.

– Det finns många andra som har det värre än jag, säger han.

TEXT SUSANNE SAWANDER
FOTO ANDERS NILSSON

» LEIF JACOBSSON, 75 år, är precis hemkom-
men från en runda i Malmköping där han 
delat ut en inbjudan till hembygdsföreningens 
årsmöte. Vi sparar lite portopengar genom att 
dela ut dem för hand, dessutom får jag motion 
på köpet, förklarar han glatt.

Leif minns exakt när sjukdomen psoriasis gav 
sig tillkänna den första gången. Det var på en 
resa för snart 60 år sedan, på färjan över till 
Danmark.

– Plötsligt kände jag hur det började klia överallt 
och när jag gick in på toaletten för att titta efter 
såg jag röda flammor över hela kroppen. Det 
kom verkligen hux flux, konstaterar Leif.

Leifs mamma kände direkt igen utslagen, det 
här var psoriasis, en sjukdom hon själv hade. 
Senare fick även Leifs bror psoriasis. 

– Jag var ju ung då och det var såklart svårt, jag 
fick utslag i hårbotten och tappade hår, hade 
bara några tussar kvar på huvudet. Jag minns 
att jag försökte dölja det och att jag drog mig 
undan, berättar Leif.

– Självmedicineringen bestod av tjärsalva och 
dito tvål. På vintern användes kvartslampa som 
lindring. 

– Jag kommer ihåg att min bror fick åka till Upp-
sala för någon form av kvicksilverbad. Så här i 
efterhand undrar man ju vad det var. 

För Leif Jacobsson har sol och salta bad varit den 
bästa medicinen. En resa söderut per vinter har 
det oftast blivit under åren, utom de senaste två 
åren då pandemin ställt till det. Någon läkarvård 
har Leif egentligen aldrig haft.

– Jag har hanterat min psoriasis på egen hand, 
vilket jag är väldigt tacksam över. För det mesta 
räcker det med mjukgörande salva vilket funkar 
fint för mig. 

Han beskriver sin psoriasis som måttlig, utslagen 
kommer i skov och som forskningen också visar, 
är stress ofta utlösande.

– Absolut, det märks väldigt väl. Jag är en enga-
gerad människa, har alltid varit men ibland blir 
det förstås för mycket och då blossar utslagen 
ofta upp. Det är ett tydligt tecken på att nu är det 
dags att dra i bromsen. »»
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LEIF JACOBSSON
Ålder: 75 år 

Bor: Malmköping
Gör: Trots pension är han 

fortfarande aktiv 
i hembygdsföreningen.

Intressen:  Musik, 
sidoknäcker som 

trubadur
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TEMA PSORIASIS

Genom sin karriär inom radion, främst P4 Sörm-
land, författare till flera böcker om Sörmlands 
historia och sidoknäcket som trubadur, är Leif 
Jacobsson en känd profil för många i Sörmland. 
Sjukdomen har inte hindrat honom från att leva 
ett utåtriktat liv, men visst har det påverkat, säger 
han frankt.

– Jag är i ständig beredskap att borsta av hudfla-
gor från axlarna. Att bära en mörk kostym är allt 
annat än enkelt, plötsligt ser det ut som om jag 
varit ute i en snöstorm. Men jag har lärt mig, och 
idag är jag mycket mer öppen med min sjukdom, 
jag kan till och med skoja om den ibland.

– Omvärldens bemötande har också förändrats 
mycket under åren, menar Leif. 

– Det är stor skillnad, kunskapsnivån hos folk i 
allmänhet är betydligt högre idag och jag upplever 
inte alls samma stigma som tidigare. Förr minns 
jag att det fanns de som flyttade på sig när jag 
besökte bastun på badhuset, så är det inte idag, 
avslutar han. ○

EGENVÅRD VID PSORIASIS ELLER TA HJÄLP

Det är tidskrävande att ha psoriasis - tid som 
kanske inte finns. Man mår dock ofta bättre 
om man tar hand om sig. Några kan till och 
med vara besvärsfria ett tag. Även om du 
går på behandling, är det bra om du kan 
smörja hemma däremellan.

Avfjällning är grundläggande. Varken ljus 
eller salva gör någon nytta ovanpå tjocka 
hudfjäll. Mjuka upp huden med bastu, dusch 
eller bad. Du kan också smörja in huden 
med fet kräm. Gör gärna både och. Tvätta 
försiktigt bort de uppmjukade hudfjällen. 
Det är viktigt att inte riva och skrapa bort 
dem. Då riskerar du att få mer psoriasis 
eftersom den gärna sätter sig i irriterad  
och skadad hud.

Om inte egenvård hjälper så finns det alltid 
hjälp att få. Här kan du med fördel kontakta 
Vårdkontakt Direkt för att få hjälp och råd.
www.1177.se/sormland/vardkontaktdirekt
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https://www.1177.se/sormland/vardkontaktdirekt
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Psykisk ohälsa och oro
Att få en kronisk sjukdom innebär att livet plötsligt tar en annan 
vändning än man tänkt. Vetskapen om att de besvär man har inte går 
att bota kan vara svår att ta till sig och kan utlösa en krisreaktion.

TEXT LOTTA 
HALVARDSSON EKDAHL

» DET FINNS DRYGT 250 000 personer i 
Sverige som har diagnosen psoriasis. Ungefär 
hälften av dem som får diagnosen är under 25 
år. Att vara ung när diagnosen ställs ökar risken 
för att utveckla ångest och depression. Risken 
för psykisk ohälsa ökar också om man lider av 
svår klåda. 

Stress påverkar sjukdomen och kan utlösa 
perioder med hudproblem och klåda. Samtidigt 
fungerar det även åt motsatt håll. Problem med 
klåda och hudutslag kan orsaka stress. Många 
upplever att deras livskvalitet och självkänsla 
påverkas negativt när de får ett skov av sjuk-
domen.

En del av den uppkomna stressen handlar om 
den påverkan som sjukdomen har på det soci-
ala livet. Samtidigt som man behöver hantera 
sina egna känslor kring sjukdomen behöver 

man också förhålla sig till omgivningens reak-
tioner. Under svåra skov finns det risk för att 
människor isolerar sig för att de helt enkelt
inte står ut med omgivningens blickar eller 
fördomar.  

Därför är det viktigt med stöd från vården. Ju 
mer bekräftad personen i fråga känner sig desto 
lättare är det att acceptera sjukdomen. Patien-
ten behöver få en prognos och medicinska råd 
från vården men också möjlighet att prata med 
andra som befinner sig i en liknande situation. 
Psoriasisförbundet har därför lokalavdelningar 
och många av dem har egna samtalsgrupper.

Men vad kan man göra själv för att förhindra 
att stress och oro tar överhanden? Går det att 
påverka och i så fall hur? Det finns flera olika 
saker och tekniker som är värda att prova. ○

PÅVERKA OCH FÖRBÄTTRA DITT VÄLBEFINNANDE

Livsstil Precis som stress påverkar sjukdomen så på- 
verkas den också av de livsstilsval vi gör. De hälsoråd 
som gäller alla människor är extra viktiga för de som 
har psoriasis. En sund livsstil stärker oss och gör att  
vi får ett större motstånd mot stress och oro.
Genom dagliga rutiner där man sköter om sin kropp 
kan aktivera hjärnans belöningssystem. Man kan skapa 
en slags daglig ritual som till exempel att smörja kroppen 
med mjukgörande kräm. 

Samtal Att ha en sjukdom som psoriasis påverkar livet 
på flera sätt. Det är normalt att det i perioder känns tufft 
och svårt. Ibland kan det till och med kännas hopplöst. 
Genom att prata med andra om det vi känner får vi  
perspektiv på situationen. 

Meditation kan fungera både som stresshantering och 
som smärtlindring. Utsöndringen av melatonin och 
serotonin ökar när man mediterar och det kan ge effekter 
som ökat välbefinnande och minskad smärtupplevelse. 

Självmedkänsla Vi är ofta hårda och dömande mot oss 
själva på ett sätt som vi inte skulle vara mot andra. Det 
gör att livet känns tyngre och svårare än vad det skulle 
behöva göra. Tillåt alla känslor att ta plats. Se om du kan 
ge dig själv medkänsla och omtanke. När livet är svårt 
behöver du stöd, inte minst från dig själv. 

Realistiska förväntningar Det är viktigt att du sätter  
upp mål för din behandling i samråd med läkare och 
vårdpersonal. Med rätt ställda förväntningar på vad  
behandlingen kan ge minskar risken för upplevelser  
av besvikelse eller hopplöshet.
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Att leva hälsosamt hjälper
Allt tyder på att personer med psoriasis är extra känsliga för en 
ohälsosam livsstil. Bra matvanor, sparsamt alkoholintag och allra 
helst ingen rökning ökar livskvaliteten. Det kan även leda till att 
psoriasis och andra livsstilsrelaterade sjukdomar förbättras.

TEXT  
CARINA WEDIN

Johan Johansson 
Keres, dietist på vård-
centralen Stadsfjärden 
i Nyköping .

»OFTA HAR DEN MED måttlig till svår psoriasis
en samsjuklighet med framför allt livsstils-
relaterade sjukdomar som till exempel typ
2-diabetes, högt blodtryck och övervikt, säger
Johan Johansson Keres, dietist på Vårdcentralen
Stadsfjärden i Nyköping.

Man kan konstatera att hos många verkar en 
viktnedgång ge positiva effekter med minskade 
besvär av psoriasis. Förbättrade matvanor 
utifrån gällande kostråd påverkar även andra 
sjukdomar förknippade med psoriasis, som 
diabetes och högt blodtryck – det vet man med 
säkerhet.

– Även om det är svårt att säga vilka specifika
komponenter i kosten som är mer eller min-
dre fördelaktiga för just psoriasis, så har det
varit svårt för forskarna att dra slutsatser för
hela gruppen som bär sjukdomen. En del får
märkbart goda effekter av en kostomställning,
andra patienter ingen effekt alls. Men vi vill
ändå uppmana till goda matvanor då det även
påverkar och förebygger eventuell samsjuklig-
het, tillägger Johan.

Rökning ökar risken för att personer med 
psoriasis och psoriasisartrit får svårare skov 
och andra sjukdomar. Det kan också innebära 
att behandlingen fungerar sämre. När det gäller 
alkohol konstaterar Johan att det av flera källor 
beskrivs som en riskfaktor för att dels få psori-
asis, dels att sjukdomens svårighetsgrad ökar 
med mängden alkohol. ○

TIPS OCH RÅD

Idag finns det mycket lite om kosten som 
är helt säkerställt när det gäller psoriasis 
och psoriasisartrit. En första enkel tum-
regel kan därför vara att uppmärksamma 
om det finns några särskilda livsmedel 
som verkar påverka dig mer än andra. 
En del psoriasissjuka upplever att skoven 
ökar eller att det kliar mer när de äter 
vissa typer av mat, och då är det så klart 
klokt att utesluta dem. 
Några allmänna tips och råd som kan 
vara till hjälp på både kort och lång sikt:

• Ät frukt och grönsaker och gärna med
variation i färgerna.
Välj framför allt livsmedel med hög andel
enkelomättade fetter (framför mättat
och fleromättat fett), all fisk men särskilt
lax, strömming och sill, rapsolja, olivolja,
flytande margarin, kyckling, avokado,
mandel.

• Omega 3-fetter som finns i fet fisk,
rapsolja, linfrön och valnötter är också
bra att få i sig då vi tror att det har en
antiinflammatorisk effekt.

• Nyttan med att avstå från rökning och
alkohol är att det lindrar eventuella skov
och man svarar bättre på behandlingen.
För den som vill sluta röka på egen hand
finns bra tips på www.1177.se ”Hjälp för 
att sluta röka”.

» Besök även Psoriasisförbundets
hemsida för mer information och
kontakt. www.psoriasisforbundet.se

https://www.psoriasisforbundet.se/
https://www.1177.se/
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Kunskap och delade 
erfarenheter – ett sätt 
att hantera psoriasis

FOTO: ISTOCK PHOTO

– Att hålla sig à jour med de senaste forskningsrönen och dela erfaren-
heter med andra som har psoriasis, är ett sätt att hantera sin sjukdom.
Det säger Rolf Perrault, tidigare aktiv i Psoriasisförbundet.

TEXT  
SUSANNE SAWANDER

»DET ÄR EN KONSTIG SJUKDOM, konstaterar
Rolf Perrault, 83 år, över telefon och berättar
om återkommande utbrott av psoriasis sedan
han var i 50-årsåldern.

– För mig yttrar det sig som hudutslag som kliar
något förskräckligt. Man river sönder sig själv
och vintern är absolut värst.

– Rolf Perrault är en av många psoriasis-
patienter där sommar och sol bidrar med stor
lindring. Genom sjukvården har han period-
vis, under vinterhalvåret, fått sola i speciella
solarium. Däremellan har han förlitat sig på de
läkemedel som finns. I Rolf Perraults fall hand-
lar det om salvor med kortison och D-vitamin.

– Utslagen försvinner med salvorna men proble-
met är att så fort jag slutar med dem så kommer
utslagen tillbaka. Dessutom tunnar kortisonen
ut huden, den blir alldeles skör, berättar Rolf.

Tidigare har Rolf Perrault varit aktiv i Psoriasis-
förbundet och även suttit med i Region Sörm-
lands arbetsgrupp för psoriasispatienter. 

– Ju mer man som patient vet om sjukdomen,
desto lättare har det varit i kontakten med
vården, konstaterar han.

Att genom Psoriasisförbundet träffa andra med 
samma sjukdom, dela erfarenheter, tips och 
råd har varit ett bra sätt att hantera sjukdomen, 
säger Rolf Perrault som pekar på Psoriasis-
förbundet som en viktig aktör när det gäller 
att sprida ny forskning och kunskap om sjuk-
domen. Det behövs, inte minst inom primär-
vården, menar han.

– Det är dit många psoriasispatienter hänvisas
eftersom det är svårt att få tid hos experterna
på hudmottagningen. Men min upplevelse är
att kunskapsnivån inom primärvården behöver
stärkas än mer, avslutar Rolf. ○

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ
Känner du att din psoriasis påverkar din psykiska 
hälsa negativt så kan KBT-terapi via vårdcentralen 
hjälpa. 
Det finns även en patientförening som heter  
Psoriasisförbundet, som erbjuder samtalsstöd 
med personer som själva har psoriasis och vet 
hur det är att leva med sjukdomen. 

» Det går att få KBT på nätet. Då kan du ta del
av behandlingen var och när det passar dig.
www.1177.se

www.1177.se
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FÖNSTERTITTARSJUKA

Ändrad livsstil ger bättre 
livskvalitet
Fönstertittarsjuka beror på dålig blodcirkulation i benen som i sin 
tur beror på åderförkalkning. Men hjälp finns att få, främst genom 
förändrad livsstil – vilket ger bättre livskvalitet och ett längre liv.

TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION   
SUSANNE ÖJERT

» NÄR VADERNA SMÄRTAR, musklerna är 
stumma och det stramar vid ansträngning 
är det ett varningstecken och då ska man ta 
kontakt med sin vårdcentral. Det säger Tobias 
Lundström, kärlkirurg på Mälarsjukhuset
i Eskilstuna. 

Åderförkalkning är i sig ett normalt tecken på 
åldrande när kroppen även åldras invärtes. Det 
som händer är att förträngningarna i kärlen 
hindrar blodet från att nå ut, vilket får till följd 

att musklerna inte får tillräckligt med syre och 
skapar domningar och smärta. Processen med 
förkalkning i kärlen kan påskyndas av rökning, 
högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes. 
Det kan även vara genetiskt, det vill säga ärftligt. 

– Om en patient med fönstertittarsjuka är 
rökare kräver vi rökstopp och vi ser ofta resultat 
direkt. Det som händer är att den skadliga 
kolmonoxiden försvinner och ger plats för syre 
i hemoglobinet, säger Tobias.
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UTVECKLING AV KALLBRAND
När man slutar röka minskar även komplika-
tioner som kan uppstå hos den som har fönster-
tittarsjuka. Komplikationer som sår på benen som 
har svårt att läka eller i värsta fall utveckling av 
kallbrand, kan leda till amputation. Vilken typ av 
behandling som rekommenderas utgår från grad 
av symptom, som till exempel hur långt man kan 
gå innan det gör så ont att man måste stanna. 

”Förträngningar i kärlen 
gör att musklerna inte 
syresätts ordentligt”

– Om en patient har fönstertittarsjuka ska blod-
förtunnande och blodfettssänkande behandling 
sättas in vilket oftast sker av din läkare på vård-
centralen. Dessutom ska man vara noga med att 
sköta sin diabetes om man har det. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG
Tobias menar att det bör finnas förutsättningar för 
framgång om man ska operera. 

– Patientens behov av operation i jämförelse med 
hens fysiska tillstånd är avgörande för om det 
ens är möjligt att göra ett ingrepp. Avslutningsvis 
trycker Tobias på att patienten kan göra mycket 
själv för att förbättra sjukdomstillståndet.

– Bortsett från rökning som jag redan nämnt är 
träning och promenader viktigt, att ha en hälso-
sam vikt och äta balanserat är bra för blodcirku-
lation och kärl och inte minst ska man ha koll på 
blodtryck och kolesterolvärden. En förändrad 
livsstil ger en bättre livskvalitet och minskar helt 
enkelt risken att dö i förtid, menar han.  ○

ATT BLI RÖKFRI LÖNAR SIG
Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för  
alla som vill sluta röka. Här finns utbildade tobaks-
avvänjare som ger samtalsstöd på såväl svenska 
som flera andra språk, via telefon och chatt. 

Ring 020-84 00 00 eller gå in på hemsidan                         
www.slutarokalinjen.se. 

Träna regelbundet
för att lindra
– Det handlar framför allt om belast-
ning men också om att utmana 
kroppen, säger specialistsjukgym-
nasten Johanna Östlund. 

Hon rekommenderar regelbundna promenader och 
gärna i lätt varierad terräng. Det är också viktigt att 
förlänga promenaderna då och då och fortsätta att 
gå en liten bit till även om det gör ont. 

– För att se resultat bör man gå 30 minuter minst 
tre gånger i veckan – gärna mer. Regelbunden gång-
träning gör att det blir bättre genomströmning 
i kärlen och man kan successivt öka sin gångsträcka. 

Har man ändå svårt med just promenader kan man 
kombinera det med andra träningsformer som exem-
pelvis motionscykel, crosstraining eller balansträning.

– Man får prova sig fram tills man 
hittar en träning som passar. 
Avslutningsvis vill jag också tipsa 
om att tåhävningar är ett bra 
sätt att träna vadmusklerna, 
antingen stående eller sittande, 
säger Johanna. ○

VARFÖR HETER DET FÖNSTERTITTARSJUKA?
Smärtan i benen lindras när du stannar upp.  Det kan då se 
ut som att man stannar och tittar in i ett skyltfönster, därför 
namnet fönstertittarsjuka. Det latinska namnet på fönster-
tittarsjuka är claudicatio intermittens och kommer från att 
Kejsare Claudius haltade. 

https://www.slutarokalinjen.se/
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ARTROS

Artros – en del 
av livet
Lederna krånglar, vi blir stela och det gör 
ont. Skälen kan vara många men ett av de 
vanligaste är artros. Hög ålder, ärftlighet 
och ledskador är oftast orsakerna. 

TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION  SUSANNE ÖJERT

Bengt Östlund, 
ortoped på Nyköpings 
lasarett.

» ARTROS ÄR EN KLURIG DIAGNOS så till vida
att det finns många orsaker till att man kan få
det. Det kan uppstå i princip i vilken led som
helst i kroppen även om just knän, höfter och
händer är vanligast. Besvären kan dessutom ta
sig olika uttryck.

Bengt Östlund är ortoped och har stött på 
många artrospatienter genom åren. Behand-
lingarna har förändrats och idag är det framför 
allt fokus på att omhänderta och lära sig att 
förstå sin sjukdom. Operera kan vara aktuellt – 
men bara om ingenting annat hjälper och när 
det gör nytta.

”Träning är bra 
för att bygga 
upp kringliggade 
muskler och leder”

– Det vi vet med artros är att det är en sjukdom
man får leva med men att förloppet varierar.
I perioder kan det vara hög smärta, i andra
perioder ingen alls. Smärtan kommer inte från
det sjuka ledbrosket utan från andra strukturer,

senfästen och strama muskler runt omkring. 
Artrosen kan därför bli bättre om man till 
exempel tränar upp kringliggande muskler 
och leder men den försvinner aldrig helt, 
säger Bengt. 

Artrosen utvecklas långsamt, den är alltså 
vanligare i hög ålder och väldigt ovanlig hos 
människor under 30 år. Det kan också skilja 
mellan kvinnor och män. Handartros är 
vanligare bland kvinnor. När det gäller knä-
artros bland äldre är det vanligare hos kvinnor 
men hos yngre är det i högre utsträckning män 
som drabbas. 

– Det går inte att peka på ett skäl till varför
artros uppstår men man kan se det som en del i
ett normalt åldrande. Utöver det finns ärftlighet
och när det gäller kvinnors överrepresentation
misstänker man att hormoner kan ha en viss
inverkan. Övervikt är ett annat skäl samt tidi-
gare skador som frakturer och ledskador som
kan göra att man får artros i den skadade leden.
Vid höft- och knäartros finns det även ett visst
samband med tungt arbete eftersom vi ser att
vissa yrkesgrupper har större risk att drabbas
av höftartros än andra, avslutar Bengt. ○
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Artrosskolan – en 
uppskattad hjälp
» ARTROS ÄR EN VANLIG DIAGNOS och något som man måste 
lära sig att leva med. Vila är inte rätt medicin utan som i så många 
andra fall handlar det om att träna och stärka kroppen. Artros-
skolan är därför en uppskattad hjälp som nu även finns digitalt. 

En stor del av de patienter som sjukgymnaster och fysioterapeuter 
möter dagligen är just artrospatienter. Johanna Öberg, specialist-
sjukgymnast, leder och driver ”artrosskolan” på Ekensbergs 
vårdcentral i Nyköping.

Johanna Öberg, 
specialistsjukgymnast, 
leder och driver ”artros-
skolan” på Ekensbergs 
vårdcentral i Nyköping.

– Vi lyssnar på, och undersöker, patienten för att få en bild av vilka 
symptom som visat sig och utifrån det kan vi konstatera om det 
är en lindrig eller grav artros. Vanligast är att artrosen sitter i en 
knäled, i en höft eller i händerna och ofta får vi förklara för 
patienten att artros är en ledsvikt – absolut inte en förslitning. 

Patienter som fått diagnosen artros erbjuds att delta i artros-
skolan. Där får man kunskap om vad artros är och vad man ska 
göra för att kunna leva med det. Patienterna träffar också andra 
i samma situation. Johanna berättar att folk i allmänhet numera 
förstår att vila inte är den bästa medicinen utan att det handlar 
om att bygga upp och stärka muskler och leder runt det utsatta 
området. 

– Den digitala artrosskolan är ett bra alternativ för den som inte 
kan, eller vill, gå i en grupp. Här finns till exempel möjlighet att 
chatta med en sjukgymnast eller en fysioterapeut för att få åter-
koppling på träningen. Tillgång till den digitala artrosskolan får 
du genom oss på vårdcentralen, avslutar Johanna Öberg. ○

TEXT CARINA WEDIN

ANVÄND INTE DIKLOFENAK, SOM FINNS 
I GEL (VOLTAREN) OCH TABLETTER!

Därför att:
• Det är miljöfarligt! Det är ett av de svåraste 

ämnena att rena i våra reningsverk. Diklofenak 
överskrider gränsvärdena i vattenmiljöer och 
dricksvattnet. Svenskt Vatten rekommenderar 
förbud för användning.

• Gelen absorberas i väldigt liten omfattning  
in till muskel eller led, det är dock ingenting 
som omnämns i TV-reklamen, och sköljs bort 
vid duschning eller fastnar i kläderna och 
sköljs ut med tvättvattnet.

• Placebokräm (innehåller inte diklofenak) har i 
 princip lika god effekt som kräm innehållande 

aktivt läkemedel.
• Diklofenak, i tablettform, ökar risken för att 

drabbas av allvarlig hjärthändelse, som hjärt-
infarkt eller stroke, jämfört med ibuprofen,  naproxen. Därför är diklofenak i tablettform  numer receptbelagda. Det gäller inte gelen, 

 eftersom den inte absorberas in i kroppen. 

» Det finns alternativ!
Både ibuprofen och naproxen är andra 
antiinflammatoriska läkemedel med samma 
verkningsmekanism som diklofenak. Deras 
miljöpåverkan är mycket lägre! 
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LÄKEMEDELSNYTT

Läkemedel som kan framkalla 
eller förvärra psoriasis
Det är svårt att veta säkert vad som beror på ett läkemedel eller
inte. Det är nämligen ofta först efter en längre tid efter att läkemedlet 
ordinerats som patientens psoriasis framträder eller försämras.
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»DET FINNS ÄVEN FALL av psoriasis
som framträder efter att patienten
slutat med ett läkemedel. Efter att
man tittat i mikroskop på ett vävnads-
prov från ett psoriasisplack kan man
i vissa fall förstå ett samband. Men
ofta är det svårt att veta säkert även
på detta sätt.

Några läkemedel som kan ge upphov 
till psoriasis är betablockerare, 
litium, malarialäkemedel (t.ex. kloro-
kin), terbinafin, tetracykliner, anti-
inflammatoriska läkemedel (NSAID) 
och ACE-hämmare.

Varför läkemedel kan utlösa sjukdom 
är oklart. Man tror bland annat att 
det kan bero på att de påverkar kera-
tinocyternas* celldelning.

* Keratinocyt, cell som finns i överhudens alla 
lager, och som innehåller keratin (ett protein). 
Dess huvudsakliga uppgift är att vara kroppens 
skydd mot UV-strålning, bakterier, virus och andra 
ämnen som kan vara skadliga för våra organ.

90 
procent av överhuden består 

av keratinocyter, som är den cell 
som producerar keratin (protein).

ÄVEN VACCINATIONER KAN 
PÅVERKA PSORIASISSJUKDOMEN
Många patienter med svårare former 
av psoriasis har läkemedel som kan

försämra patienternas immunförsvar 
och därmed öka infektionsrisken. 
Därför är det viktigt med vissa typer 
av vaccinationer som behandlande 
läkare kan berätta mer om. Dock 
är det välkänt att vaccinationer 
kan utlösa och förvärra patientens 
psoriasis. Influensavaccination eller 
vaccination mot tuberkulos (BCG) är 
exempel på sådana vaccinationer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer som kan utlösa psoriasis 
kopplat till ett läkemedel är:

• Övervikt • Rökning
• Diabetes • Högt blodtryck
• Höga blodfetter

PROGNOS
Hos vissa patienter försvinner 
psoriasisbesvären inom några veckor 
efter att läkemedelsbehandlingen 
avslutats. I andra fall tar det mycket 
längre tid och ibland blir sjukdomen 
bestående.

Det är mycket viktigt att inte avbryta 
läkemedelsbehandlingen på egen 
hand utan kontakta din behandlande 
läkare för att tillsammans bestämma 
om du ska fortsätta eller avbryta din 
behandling. ○
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FRÅGOR OM LÄKEMEDEL

Experterna svarar
1 Fråga. Varför ska jag ta folsyra 

mot min psoriasis? – Vad gör den för 
nytta? Det är ju vitamin!

SVAR: Folsyra är ett B-vitamin som krävs 
för normal blodbildning. I de flesta fall 
får man tillräcklig mängd folsyra via 
födan, men vid vissa tillstånd behövs 
ett extra tillskott. Folsyrabrist kan 
exempelvis uppkomma vid behand-
ling med vissa läkemedel och ett av 
dessa läkemedel, vid psoriasisbehand-
ling, är metotrexat. Det används vid 
svårbehandlad psoriasis och även svår 
psoriasisartrit (påverkan på lederna) 
hos vuxna patienter.

Metotrexat stör tillväxten hos vissa cel-
ler i kroppen som nybildar sig snabbt, 
och saktar därmed ned tillväxten hos 
tumörceller, det minskar aktiviteten 
i immunsystemet (kroppens eget 
försvarssystem) och det har antiinflam-
matoriska effekter.

Detta innebär tyvärr också att meto-
trexat påverkar benmärgen genom att 
hämma dess förmåga att tillverka röda 
blodkroppar och förstör också folat, 
eller folsyra, som är nödvändigt för 
cellernas ämnesomsättning och för 
bildningen av röda blodkroppar. Brist 
på folsyra ger anemi, alltså blodbrist

och du skulle få folsyrabrist om du inte 
behandlades med extra folsyra. Läke-
medelsbehandling med folsyra mins-
kar också de vanligaste biverkningarna 
av metotrexat, som exempelvis illa-
mående och förhöjda levervärden. ○

2 Fråga.  Jag tror att jag är aller-
gisk mot pollen. Vad finns det för 
olika typer av läkemedel man kan 
köpa utan recept mot detta?

SVAR: Det finns några olika typer av 
läkemedel som man kan köpa recept-
fritt mot pollenallergi för vuxna.
Många av dessa är även godkända 
för användning hos barn inom vissa 
åldersintervall.

Antihistaminer:
Förhindrar de allergiska besvär som 
ämnet histamin orsakar. Finns recept-
fritt som ögondroppar, nässpray och 
tabletter. Ger snabb effekt.

Ögondroppar med natrium-
kromoglikat:
Lindrar och motverkar allergiska 
besvär i ögat genom att förhindra 
inflammation. Kan behöva tas några 
dagar innan full effekt. Bra när man 
vill skölja ögat flera gånger per dag.

Nässpray med kortison:
Verkar genom att minska inflammation, 
kan behöva tas några dagar innan full 
effekt.

Övriga nässprayer:
Med ipratropium, snabbverkande mot 
rinnsnuva. Med flutikason+azelastin, en 
kombination av kortison och antihista-
min. I bipacksedeln som följer med 
läkemedelsförpackningen hittar du viktig 
information om vad du ska tänka på när 
du använder läkemedlet.

Medicintekniska produkter:
Det finns också så kallade medicintek-
niska produkter, exempelvis nässköljare, 
som kan lindra besvären vid pollenallergi. 
Fråga om råd om dessa produkter på ditt 
apotek.

Mer information:
På www.1177.se under sektionen Pollen-
allergi beskrivs hur allergier skiljer sig 
från förkylning och vad man kan göra för 
att mildra sina besvär utan läkemedel. ○

SKICKA GÄRNA IN FRÅGOR till oss om ni har funderingar kring läkemedel 
och behandling. Vi försöker svara i mån av plats och i första hand på frågor 
som kan intressera flera läsare.

»  Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är apotekaren Maria Nordqvist 
och läkaren Björn Lundahl från Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att 
våra svar inte ersätter kontakt med vården eller rekommendationer från din läkare. 

Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se 

?

mailto:lakemedelskommitten@regionsormland.se
https://www.1177.se/
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HITTA RÄTT I VÅRDEN 

Kontakta oss 
direkt! T
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VÅRDCENTRALER  
Kontakta din vårdcentral via telefon för rådgivning eller 
besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus.

Vårdcentralen Achima Care Eskilstuna (Privat) 016-10 49 10
Vårdcentralen Achima Care Fristaden
Eskilstuna (Privat) 016-585 80 60
Vårdcentralen City Eskilstuna 016-10 40 01
Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna 016-10 42 00
Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna 016-585 89 00
Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna 016-10 43 00
Vårdcentralen Smeden Eskilstuna (Privat) 016-10 47 00
Vårdcentralen Torshälla 016-10 41 20
Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna 016-10 38 25
Vårdcentralen Centrum Flen (Privat) 0157-246 00
Vårdcentralen Flen 0157-185 55
Vårdcentralen Malmköping 0157-184 44
Vårdcentralen Frösjön Gnesta (Privat) 0158-59 20 59
Vårdcentralen Gnesta 0158-524 10
Vårdcentralen Linden Katrineholm 0150-722 00
Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 0150-48 86 00
Vårdcentralen Vår Vårdcentral Katrineholm 
(Privat) 0150-725 00
Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 0155-24 56 70
Vårdcentralen Ekensberg Nyköping 0155-24 55 40
Vårdcentralen Min Doktor Vårdcentral
Nyköping (Privat) 0155-46 08 80
Vårdcentralen KRY Nyköping (Privat) 0155-60 63 30
Vårdcentralen Stadsfjärden Nyköping (Privat) 0107-04 40 00
Vårdcentralen Åsidan Nyköping 0155-24 52 11
Vårdcentralen Oxelösund 0155-24 70 01
Vårdcentralen Mariefred 0159-290 13
Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäs (Privat) 0152-262 80
Vårdcentralen Mäster Olof Strängnäs 0152-262 00
Vårdcentralen Strängnäs 0152-260 90
Vårdcentralen Trosa 0156-535 01
Vårdcentralen Doktor.se Vingåker (Privat) 0151-52 54 00

RÅD OM VÅRD DYGNET RUNT
På webben 1177.se finns råd, information och e-tjänster 
för din hälsa och vård. Du kan också ringa 1177 för att 
få kontakt med en erfaren sjuksköterska som bedömer 
problemet, ger råd och vägledning vart du ska vända dig 
i vården. 

VÅRDCENTRALEN VARDAGAR DAGTID
Hit vänder du dig när du eller någon närstående blir 
sjuk och behöver vård eller råd om vård under dagtid på 
vardagar.

VÅRDCENTRALERNAS JOURMOTTAGNING
Om du behöver vård på lördag, söndag samt helgdag 
ringer du 1177 som vid behov bokar tid hos den jour- 
mottagning som är närmast dig. Det finns fyra jour- 
mottagningar i länet.

AKUT VÅRD
Vid livshotande sjukdom, olycka eller skada
Ring 112

SJUKHUSENS AKUTMOTTAGNINGAR
Patientförfrågan görs via kontaktcenter (växel)
Mälarsjukhuset Eskilstuna 0155-24 50 00
Kullbergska sjukhuset Katrineholm 0155-24 50 00
Nyköpings lasarett 0155-24 50 00

https://www.1177.se/
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PSYKIATRINS AKUTMOTTAGNINGAR
Psykiatriska akutmottagningen Eskilstuna 016-10 35 10
Psykiatriska jourteamet Katrineholm 0150-566 48
Psykiatriska akutmottagningen Nyköping 0155-24 72 11

LÄNSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER
Gynekologisk cellprovtagning 
(länsövergripande nr.) 016-10 30 91
Mammografimottagningen (länsövergripande nr.)

016-10 48 10
Patientnämnden 0155-24 58 70
Redovisningsservice 016-10 56 00
Sörminkasso 0155-24 58 47, 0155-24 59 63
Valfrihet- och vårdgarantiservice 0155-24 77 30

KONTAKTCENTER (VÄXELN)  
0155-24 50 00

FOLKTANDVÅRDEN
Folktandvården Eskilstuna City 016-10 40 70
Folktandvården Eskilstuna Eskilshem 016-10 55 00
Folktandvården Eskilstuna Fors 016-10 42 20
Folktandvården Torshälla 016-34 68 00
Folktandvården Flen 0157-185 80
Folktandvården Malmköping 0157-216 00
Folktandvården Gnesta 0158-524 60
Folktandvården Katrineholm Trädgårdsgatan 0150-563 90
Folktandvården Nyköping Ekensberg 0155-24 55 80
Folktandvården Nyköping Nyckeln 0155-24 70 80
Folktandvården Nyköping Åsidan 0155-24 52 80
Folktandvården Oxelösund 0155-24 70 50
Folktandvården Mariefred 0159-35 00 80
Folktandvården Åkers Styckebruk 0159-35 00 80
Folktandvården Strängnäs 0152-133 33
Folktandvården Trosa 0156-35 06 66
Folktandvården Vingåker 0151-120 40

FOLKTANDVÅRDENS JOUR
När din ordinarie klinik har stängt, ring Region 
Sörmlands kontaktcenter (växel) för besked om vilken 
klinik i länet som har jour. 0155-24 50 00

For information in other languages 
– visit the website 1177.se»



Hälsokrysset
Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss! 
Svaren hittar du i tidningen. 

1 Vad beror fönstertittarsjuka
på?

1. Starr (ögonsjukdom)
X. Högt blodtryck
2. Dålig blodcirkulation i benen

2 Vilken behandling rekommen-
deras när du har artros?

1. Värktabletter
X. Träna för att bygga upp och stärka

muskler och leder runt det utsatta
området

2. Vila är den bästa medicinen

3 Hur stor del av befolkningen 
i Sverige har psoriasis?

1. 7%
X.  5%
2. 3%

4 Smittar psoriasis?

1. Ja
X. Nej
2. Endast vid beröring

5 Hur kan man i tidigt skede 

upptäcka prostatacancer?
1. Avföringsprov
X. Blodprov, PSA-test
2. Röntgen

6 Vad är folsyra?

1. En B-vitamin
X. En mineral
2. En örtmedicin

7 Vad är det vanligaste skälet  

till att du drabbas av artros?
1. Kalk- och järnbrist
X. Hög ålder, ärftlighet eller ledskada
2. Högt kolesterol

8 Vad är TBE?

1. Tuberkulos
X. Ett vaccin mot maginfluensa
2. Fästingburen hjärninflammation

som orsakas av ett virus

MIN RÄTTA RAD
Fyll i de rätta svaren och skicka in 
hela talongen senast den 3 juni till:  

Min hälsa, Region Sörmland 
611 88 Nyköping 

Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”. 

Du kan även välja att mejla. Skicka  
då ditt svar och dina uppgifter till:  
kommunikationsstaben@ 
regionsormland.se
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VINNARE HÄLSOKRYSSET 2/2021
Yvonne Frisk, Gnesta // Berit Jurgec, Eskilstuna // Margareta Kroninger, 
Nyköping // Sven-Erik Myrelid, Eskilstuna // Pia Mikaj, Katrineholm
Vinnarna får varsitt presentkort på böcker.

Rätt svar 2/2021: 2, 1, X, X, X, 2, X, 1
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