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Resumé  

Dette speciale undersøger faktorer, som ifølge litteraturen kan have betydning for psoriasispatien-

ters behov for patientuddannelse til støtte for deres håndtering af sygdommen i dagliglivet. Under-

søgelsen er gennemført som et integrativt review. Designet tillader en kombination af viden fra for-

skellige metodologiske tilgange og er velegnet til at indsamle, summere, vurdere og diskutere den 

eksisterende viden om en patientgruppes formodede behov.  I reviewet indgik 19 studier fra en ræk-

ke europæiske lande, fordelt på disciplinerne sygepleje, medicin og psykologi. Undersøgelsen identi-

ficerer en række sygdomsspecifikke og personlige faktorer samt faktorer relateret til selvoplevet 

sygdomsbyrde. Disse fund syntetiseredes i en model, hvor faktorerne i et indbyrdes komplekst sam-

spil konstituerer patienters sygdomsforløb og ser ud til at have betydning for, hvor godt de kan hånd-

tere sygdommen i dagligdagen. Undersøgelsen konkluderer, at især faktorer som sygdomsopfattelse, 

sygdommens synlighed samt tidspunktet for sygdommens debut kan have særlig betydning for over-

vejelser om patientgruppens behov, og at der er behov for at inddrage patientgruppen i videre forsk-

ning. 

 

Summary  

Managing daily life with psoriasis: Influential factors for identifying patients’ needs for 

structured patient education. 

This study investigates factors that, according to the literature, may impact psoriasis patients’ needs 

for patient education to support self-management in daily life. The study was carried out as an inte-

grative review. This design allows for a combination of diverse methodologies and is well suited for 

collecting, summarizing, evaluating and discussing existing knowledge about assumed patients’ 

needs. The review comprised 19 studies within nursing science, medicine and psychology from a 

range of European countries. The study indentifies a number of disease-specific and personal factors 

as well as factors related to self-experienced burden of disease. The findings were synthesized into a 

model where the factors, in mutual complex interaction, constitute trajectory and appear to affect 

how well patients are able to manage disease in daily life. The study concludes that especially factors 

such as illness perception, visibility and onset time may be especially important when considering 

patients’ needs, and that there is a need for involving patients in further research activities.    
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1 Indledning 

Dette speciale omhandler mennesker med den kroniske hudsygdom psoriasis. Interessen for emnet 

er funderet i en antagelse om, at psoriasis kan være en alvorlig kronisk sygdom, samt at patientgrup-

pen har nogle udækkede behov for hjælp, der kan støtte dem i at skabe sammenhæng mellem liv og 

sygdom. Denne antagelse er bl.a. baseret på mange års klinisk erfaring, på den hastigt stigende 

mængde af patientfortællinger, som publiceres især på internettet (1-4) samt det stigende udbud af 

informationsmateriale om sygdom og behandling på patientforeningens hjemmesider (5). Det frem-

går af fortællingerne, at når en person får psoriasis, har det gennemgribende indvirkning for både 

personen selv, partner og familie. Formålet med dette speciale er derfor at opnå indsigt i og nuance-

ret forståelse af sygdommens betydning for patienternes liv og de deraf følgende mulige behov for 

patientuddannelse, der kan støtte patienternes håndtering af sygdommen i dagliglivet. 

 

1.1 Forståelsen af kronisk sygdom og patientrettet forebyggelse 

Gennem historien har forskellige typer af sygdomme og diagnoser på forskellige tidspunkter været 

set som kroniske (6). I dag er kronisk sygdom ifølge Sundhedsstyrelsen karakteriseret ved, at den er 

vedvarende eller har blivende følger. Der kan være behov for langvarig pleje eller behandling og for 

en særlig rehabiliteringsindsats, og tilstanden kan ubehandlet føre til dårligere livskvalitet eller i vær-

ste fald tidligere død (7) s. 10. Det er imidlertid ikke entydigt fastlagt, hvilke diagnoser der er kroni-

ske. Således indgår der otte diagnoser i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram (7), mens der i Region 

Midtjyllands ”Vision og strategi for en forbedret indsats i forhold til mennesker med kronisk sygdom” 

(8) indgår 17 diagnoser, som indledningsvis er omfattet af patientrettede forebyggende tiltag. Disse 

tiltag har som mål at forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere samt at forbedre sundhed og livs-

kvalitet. Psoriasis er ikke nævnt blandt disse. Der foretages ikke en præcis afgrænsning af, hvilke di-

agnoser der skal være omfattet af indsatsen, men det fremhæves, at kroniske lidelser påvirker indivi-

dets evne til at håndtere sin dagligdag, og at det må være denne funktion, der er afgørende for, om 

der er behov for at målrette en indsats i forhold til en specifik kronisk sygdom (8). 

 

1.2 Mennesker med diagnosen psoriasis – behov for en målrettet indsats? 

Psoriasis er en kronisk autoimmun hudsygdom (9), der rammer ca. 3 pct. af den danske befolkning 

(10), svarende til omkring 180.000 mennesker. Sygdommen debuterer hyppigst i teenageårene og de 

yngre voksenår. Mellem 30 % og 45 % har fået sygdommen, inden de er 16 år (11), og 75 % inden det 
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40. år (9). Sygdommen har ofte et svingende og gradvist forværrende forløb, hvor patienterne må 

leve med rød infiltreret hud med glinsende skældannelse, oplevelse af kløe og smerte samt nedsat 

funktionsevne (12).  

 

Der har været tendens til, at psoriasis, både sundhedspolitisk og fagprofessionelt, er blevet betragtet 

som et fortrinsvis kosmetisk problem (13,14). Dog anerkendes de psykosociale problematikker, som 

patienterne kan opleve i forhold til at leve med et anderledes udseende (15,16). Nyere forskning 

viser imidlertid, at psoriasis ikke blot er en hudsygdom, men kan have en række alvorlige følgesyg-

domme. Et review fra 2010 viser, at der for gruppen af patienter med moderat til svær sygdom er 

association mellem psoriasis og diabetes mellitus, overvægt, hjertesygdom og hypertension, og at 

andre vigtige comorbiditeter inkluderer Crohns sygdom, depression og cancer (17). Et stort populati-

onsstudie viser, at forventet levealder er omkring fire år kortere hos patienter med psoriasis i svær 

grad end hos kontrolgruppen (18). Dermed er patientgruppen i risiko for at udvikle yderligere hel-

bredsproblemer ud over dem, der er knyttet til hudmanifestationerne.  

Livskvalitetsforskningen har vist, at patienterne oplever, at sygdommen har indvirkning på de psyko-

sociale livsdomæner (19) og på helbredsrelateret livskvalitet i samme omfang som cancer, hjertesyg-

don og diabetes (14). Sygdommen har indvirkning på daglige aktiviteter som job, skole, fritid og so-

ciale relationer(20), og egenbehandling er tidskrævende og kan tage flere timer dagligt (13). 

 

Med baggrund i den ovenstående forståelse af kronisk sygdom og den nyere forskningsmæssige vi-

den om psoriasis vurderer jeg, at psoriasis må betragtes som en alvorlig kronisk sygdom, der kan 

have blivende følger i kraft af sygdommens synlighed og følgesygdommene. Patientgruppen har brug 

for langvarig behandling og pleje, og sygdommen har indvirkning på daglige funktioner og oplevet 

livskvalitet. Derfor kan det overvejes, om ikke patientgruppen på sigt bør indgå i målgruppen for en 

forbedret indsats. 

 

1.3 Patientuddannelse i lyset af det sundhedspolitiske paradigmeskifte 

 Spørgsmålet om en forbedret indsats i forhold til patienter med kronisk sygdom skal ses i tæt sam-

menhæng med, hvad Sundhedsstyrelsen har kaldt et paradigmeskifte i det danske sundhedsvæsen –  

et skifte fra at betragte patienten som passiv modtager af pleje og behandling til at patienten har 

medansvar for eget helbred (21). Der er tale om en omstillingsproces, som nødvendiggøres af det 

forøgede antal mennesker, der lever med kronisk sygdom, de væsentligt forøgede udgifter til be-
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handling, pleje og rehabilitering samt en sundhedsvidenskabelig erkendelse af, at kronisk sygdom 

måske kræver en anden tilgang i forhold til planlægning og dimensionering af sundhedsvæsenet (21). 

 

Som et centralt redskab i denne proces har interessen samlet sig om The Chronic Care Model1 (CCM) 

og lignende populationsbaserede modeller til indsats ved kronisk sygdom (7). Modellen peger på, at 

mennesker med kronisk sygdom i langt højere grad skal være involveret i og drage omsorg for egen 

behandling og pleje. Derfor har patienter med kronisk sygdom ifølge Sundhedsstyrelsen brug for 

sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i form af bl.a. struktureret patientuddannelse, som for-

ankres i standardiserede programmer (7). 

 

Med indførelse af Sundhedsloven i 2007 (22) ligger ansvaret for den patientrettede forebyggelse hos 

regionerne. Hospitalsafdelingerne er i højere grad forpligtede til at tilrette indsatsen omkring pati-

entuddannelse i forhold til den samlede patientpopulation som strukturerede uddannelsesforløb2, 

der har til formål øge patienternes livskvalitet og kompetencer til at håndtere sygdommen bedre (8). 

Dermed ser det ud til, at det er en opgave for sygeplejevidenskaben og sygeplejepraksis i regionen at 

udvikle og implementere strukturerede uddannelsesforløb, der kan støtte patienternes egen læring 

og håndtering af sygdommen, også for patienter med psoriasis. 

Undervisning af patienter er et centralt område i sygeplejen (23) og et vigtigt fokusområde, da den 

ofte er grundlag for udveksling af information, beslutningstagen og motivation til at støtte patienter i 

at leve så godt som muligt med kronisk sygdom (24). En undersøgelse påpeger imidlertid, at sund-

hedsvæsenets paradigmeskifte i høj grad kan opfattes som kommende fra det sundhedsfaglige og 

politiske niveau og i mindre grad tager udgangspunkt i patienters behov og ønsker (25). Derfor kan 

det være berettiget at forholde sig kritisk til, om de modeller, der ligger til grund for den patientret-

tede forebyggelse, reelt rummer patienternes perspektiv på omsorg for egen sygdom og behandling. 

 

Modeller som CCM bygger på en populationsbaseret tilgang, der tilstræber standardisering, og hvor 

resultaterne af en indsats, fx et undervisningsprogram, baseres på indikatorer som compliance og 

livsstilskontrol. Interventionerne leveres i afmålte doser af uddannelse, støtte og monitorering af 

både adfærdsmæssige mønstre og biomarkører (26). Kommunikationsaspektet er centralt i model-

                                                           

1
 The Chronic Care Model er udviklet af den canadiske professor Ed Wagner på baggrund af et Cochrane review 

over interventioner i diabetesbehandlingen (113). 
2
 Denne brede definition dækker en lang række initiativer bl.a. under betegnelserne patientskole, patientun-

dervisning, rehabilitering, forebyggelse, sundhedsfremme, kostvejledning og motion på recept (8). 
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lerne, men disse siger ikke noget om, hvad der forventes at ske i kommunikationen mellem patien-

terne og de sundhedsprofessionelle, eller hvornår patienter skal påbegynde et undervisningsforløb. 

Dette er problematisk i en sygeplejevidenskabelig sammenhæng, ikke mindst fordi kvalitativ forsk-

ning omkring patienter med kronisk sygdom har kunnet illustrere, at håndtering af kronisk sygdom 

ikke kan læres ved ambulante besøg af 15 minutters varighed, men snarere kræver timer, dage, må-

neder og år, som patienten investerer i eget helbred og velvære (27). 

Fra eksisterende forskning ud fra patienternes perspektiv er det kendt, at mangfoldighed har betyd-

ning for levering af sygepleje, heriblandt mangfoldigheden af de forskellige sygdomme (24). Patienter 

med forskellige kroniske sygdomme betragter kommunikationen med de sundhedsprofessionelle 

som vigtig for, at de selv kan tage hånd om sygdommen. Undersøgelsen viser, at der til hver enkelt 

sygdom er knyttet forskellige sygdomsspecifikke sociale og holdningsmæssige dynamikker, der spiller 

en magtfuld rolle i forhold til, hvordan information bliver modtaget i kommunikationsmødet. For 

hver sygdom tales om en ”world of disease” eller en kulturel viden omkring implikationer af sygdom 

og pleje, som er specielle for dem, der lever i den pågældende verden (24). Dette betyder, at vi inden 

for sygeplejevidenskaben må være opmærksomme på, at der er udfordringer i kommunikationen 

knyttet til patienters erfaringer med den specifikke sygdoms natur, særlige karakteristika og forløb. 

Ud fra dette synspunkt står sygeplejevidenskaben over for en udfordring i form af spændet mellem 

den populationsbaserede, standardiserede tilgang til håndtering af sygdom og den eksisterende vi-

den om, at håndtering af sygdom er noget, der ikke udelukkende kan læres ved struktureret under-

visning, men tilsyneladende også gennem egne erfaringer i dagliglivet med sygdommen. Vi må være 

opmærksomme på, at når vi skal udvikle interventioner, fx patientuddannelse, må vi undersøge det 

unikke i en patientgruppe og mangfoldigheden inden for gruppen, så disse sygdomsspecifikke forhold 

ikke risikerer at går tabt i bestræbelserne på standardisering. 

 

1.4 Eksisterende viden om patientuddannelse  

For blandt andet at undersøge, hvordan den ovenstående problematik er repræsenteret i eksisteren-

de litteratur om patientuddannelse rettet mod psoriasispatienter, foretog jeg en indledende littera-

tursøgning i danske og internationale databaser med søgeordene psoriasis, intervention, sygepleje, 

patientuddannelse, rehabilitering, recovery og de relevante oversættelser til søgetermer. Søgningen 

viste, at patientuddannelse inden for psoriasisområdet endnu er et uudforsket område i Danmark, og 

at den internationale litteratur på området er sparsom. Hovedparten af den fundne litteratur er af 

ikke-videnskabelig karakter som fx opinionsartikler og case reports og kliniske anekdoter med et fag-

ligt formidlende i forhold til behandlingsmidler (28-30). Litteraturen kan dog være interessant, idet 
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den kan illustrere pointer, demonstrere behov for forskning eller beskrive aspekter ved klinisk praksis 

(31,32). 

 

Litteraturen viser, at sygeplejersker er optaget af interventioner rettet mod undervisning og vejled-

ning af patienten, og at indholdet i undervisningen er fokuseret på sygdomssymptomer, behand-

lingsmåder, medicin, bivirkninger og compliance i forhold til behandling (33-35). Det problematise-

res, at sygepleje til denne patientgruppe, når det gælder information og vejledninger, fortrinsvis er 

baseret på praktiske erfaringer (36). I to studier vurderes, at systematiske undervisningsprogrammer 

kan øge patienternes konkrete faglige viden, og at korrekt anvendelse af medicin og hudplejemiddel 

øgedes efter deltagelse i et systematisk uddannelsesprogram (37,38).  I litteraturen anbefales stan-

dardiserede undervisningsprogrammer med vægt på psykosociale interventioner (19,39). Men et 

studie kunne ikke påvise, at psykosociale interventionsprogrammer for voksne over 17 år med synli-

ge forandringer, herunder også psoriasis, havde klinisk effekt på patienternes psykosociale vanskelig-

heder (40). Sammenfattende beskriver litteraturen kun ganske få patientuddannelsestilbud på psori-

asisområdet og afspejler de sundhedsprofessionelles overvejelser over, hvad der kan indgå i under-

visningsprogrammer, mens patienternes perspektiv ikke er velrepræsenteret. Endelig giver litteratu-

ren ingen overbevisende anbefalinger til, hvad der kan indgå i patientuddannelsesforløb. 

Denne sparsomhed afspejler måske en generel problematik på området. En ny medicinsk teknologi-

vurdering3 af patientuddannelse viser, at effekten af patientuddannelse nationalt og internationalt 

ikke er entydig, og at evidensen på de undersøgte interventioner er moderat til svag (41). Den del af 

rapporten, der har undersøgt patienternes perspektiv, peger dog på, at patienterne har behov for 

sygdomsspecifik patientuddannelse (41). Rapporten anbefaler, at fokus må rettes mod at undersøge 

de potentielle deltageres faktiske behov og præferencer frem for undervisernes formodninger om 

disse, og anbefaler at inddrage de pågældende patientgrupper i designprocessen. 

 

1.5 Sammenfatning af problemstilling 

Jeg har gennem de foregående afsnit forsøgt at underbygge min antagelse om, at psoriasis kan være 

en alvorlig sygdom, og at patientgruppen kan have behov for systematisk intervention, bl.a. i form af 

strukturerede uddannelsesprogrammer, for at kunne håndtere sygdommen i dagligdagen. Jeg har 

vist, at psoriasis i sundhedspolitisk og sundhedsvidenskabelig sammenhæng kan betragtes som en 

                                                           

3
 En MTV er et redskab, der bidrager til beslutningstagning på sundhedsområdet. En MTV samler og vurderer 

den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi. Der fokuseres på de sundhedsfaglige, patientmæs-

sige, organisatoriske og økonomiske aspekter af patientuddannelse (41). 
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alvorlig kronisk sygdom og dermed på sigt bør omfattes af strukturerede tiltag i den patientrettede 

forebyggelse. I denne forebyggelse er patientuddannelsesprogrammer vigtige redskaber for at støtte 

patienterne i at drage omsorg for egen sygdom samt pleje og håndtere sygdommen i dagligdagen. 

Udfordringen for sygeplejevidenskaben ligger i at udvikle metoder, der kan støtte håndteringen af 

kronisk sygdom inden for rammerne af krav til standardisering og alligevel fremhæve det særlige og 

unikke ved den enkelte sygdom. På psoriasisområdet findes ikke megen eksisterende viden, men der 

er evidens for, at patientgrupper med kronisk sygdom har behov for sygdomsspecifik undervisning 

relateret til deres faktuelle behov. På denne baggrund vurderer jeg, at det vil være relevant at under-

søge patientgruppens behov for strukturerede patientuddannelsesforløb. 

 

I forlængelse af ovenstående bør patientgruppen inddrages tidligt i designprocessen, når nye tiltag 

planlægges. Teori om behovsvurdering i en forebyggelseskontekst påpeger dog, at den indledende 

fase i en behovsvurdering bør være at undersøge den allerede eksisterende viden rundt om det spe-

cifikke ved patientgruppen (42). Derfor har jeg i dette speciale valgt at undersøge, ud fra et patient-

perspektiv, den eksisterende sundhedsvidenskabelige litteratur om de faktorer knyttet til sygdom-

men og dens forløb, der kan have betydning for patientgruppens behov for hjælp og støtte.  

 

Specialets problemformulering lyder derfor således: Hvilke faktorer knyttet til sygdommen og dens 

forløb kan ifølge litteraturen have betydning for psoriasispatienters behov for strukturerede patient-

uddannelsestilbud, der kan støtte deres håndtering af det daglige liv med sygdommen? 

 

2 Begrebsafklaring 

Nedenstående tydeliggøres den forståelse af et antal nøglebegreber, som anvendes i dette speciale. 

  

2.1 Egenomsorg, self-management og håndtering 

Begrebet egenomsorg er gennem årene anvendt til at beskrive betydningen af, at det enkelte individ 

tager vare på og ansvar for sig selv og sin families sundhed og velvære. Egenomsorg er imidlertid ikke 

et entydigt begreb. En dansk litteraturbaseret gennemgang af begrebet viser, at egenomsorg tillæg-

ges forskellig betydning efter hvilket perspektiv, begrebet anskues ud fra (43). 

I den sundhedspolitiske diskurs ses en tendens til en distinktion af begrebet i to retninger, der om-

handler hhv. den borgerrettede forebyggelse og den patientrettede forebyggelse.  Der skelnes såle-

des mellem egenomsorg i forhold til at bevare sundhed ved at tage vare på sig selv og sine nærmeste 
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og egenomsorg i forhold til kronisk sygdom (44). I forhold til kronisk sygdom beskrives egenomsorg 

som en aktiv og dynamisk selvreguleringsproces, hvor egenomsorgen er et udtryk for ”… individets 

evne til at håndtere symptomer, behandling, fysiske og psykosociale konsekvenser samt forandring i 

levevis, som følger med at leve med en kronisk sygdom. Egenomsorg omfatter også evnen til at mo-

nitorere sin tilstand og effektuere kognitive, adfærdsmæssige og emotionelle reaktioner, som er 

nødvendige for at opretholde en tilfredsstillende livskvalitet.” (7) s. 21. 

 

Denne forståelse af egenomsorg svarer til anvendelsen af begrebet self-management i international 

litteratur. I den sundhedspolitiske agenda anvendes de to begreber synonymt i nogle sammenhænge 

(45). Inden for sygeplejevidenskaben findes ingen entydig definition af begrebet, men litteraturen 

viser, at det refererer til de aktiviteter, personer påtager sig for at skabe orden, disciplin og kontrol i 

deres liv (46) s. 2604. Et væsentligt aspekt heri er, at self-management omfatter, at patienter vareta-

ger opgaver, som traditionelt har været de sundhedsprofessionelles område, såsom at observere 

krop og symptomer og at ændre på behandling (47).  

 

Litteraturen tegner et billede af, at self-management inden for sygeplejevidenskaben anskues i tre 

perspektiver: Som en proces, der afspejler patientens perspektiv, som en struktur, hvilket afspejler 

de sundhedsprofessionelles perspektiv, og som et udkomme for patienten, der kan måles, fx forbed-

ret livskvalitet (46,48,49). Dette speciales forståelse af begrebet self-management afspejler patien-

tens perspektiv, hvor self-management opleves som en daglig proces, hvor patient og betydningsbæ-

rende andre deler ansvar og beslutningstagning for at opnå kontrol over sygdom og helbred gennem 

en vid række af sygdomsrelaterede aktiviteter. Self-management er en aktiv dynamisk proces, der 

indebærer at lære om, afprøve og undersøge grænser forårsaget af sygdom. Den varierer i takt med, 

at livet eller sygdommen præsenterer nye udfordringer, og omhandler identifikation af personens 

psykologiske og fysiske respons på sygdom samt konstant planlægning og håndtering af dagliglivet 

for at skabe orden og kontrol (46,48). 

 

Den engelsksprogede distinktion mellem self-care og self-management svarer til den ovenfor nævnte 

distinktion mellem borgerrettet egenomsorg og patientrettet egenomsorg. Da vi altså (endnu) ikke 

                                                           

4
 Begrebet dukkede op i amerikansk sundhedsvidenskabelig litteratur i midten i 1960’ne i forbindelse med 

rehabiliteringsprogrammer for kronisk syge børn, og er gennem årene blevet anvendt i betydningen af, at pati-

enten er en aktiv deltager i egen behandling (114).   
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har tilsvarende eksplicitte danske betegnelser, anvendes i dette speciale betegnelsen ”håndtering” 

som synonym med self-management i den betydning, som er beskrevet i det foregående afsnit.  

 

2.2 Behov og behovsvurdering 

Til vurdering af en patientgruppes behov er der i dette speciale anvendt dele af modellen Logic mo-

del for needs assessments5 (se bilag 1), udviklet af Bartholomew (42). Modellen er baseret på en 

tilgang, der anerkender, at der er en interaktion mellem helbred og livskvalitet, samt at helbred har 

en værdi i et tilfredsstillende liv. Definitionen af et problem eller et behov er en værdiladet social 

konstruktion. Derfor må rubricering af noget som et problem, ud over de sundhedsprofessionelle 

eller sundhedspolitiske interesser, altid involvere perspektivet fra personerne med den problemati-

ske tilstand. Modellen bygger på et helhedsperspektiv, der inkluderer både epidemiologiske og kvali-

tative undersøgelser såvel som samarbejde med patientgruppen om at opbygge fælles forståelse 

mellem gruppen og de sundhedsprofessionelle, blandt andet i forhold til patientgruppens opfattelse 

af sygdomsbyrden (42). I modellen forstås behov som en forskel mellem den aktuelle tilstand og den 

ønskede (42). 

 

I udvikling af viden om en patientgruppes behov indgår systematiske studier af livskvalitet, sundheds- 

og sygdomsstatus samt de faktorer, der influerer på livskvalitet og helbred, såsom sundhedsadfærd 

og omgivelser (42). Med livskvalitet forstås en subjektiv erfaring, der bl.a. inkluderer sygdommens 

indvirkning på personen og den kontekst, som personen indgår i, fx familie eller betydningsfulde 

andre, arbejde, skole, daglige aktiviteter, social isolation, selvfølelse og arbejdsevne. Lav livskvalitet 

kan forstås som et subjektivt ønske eller behov ift. ovenstående behovsdefinition. Helbreds- og 

sundhedsstatus inkluderer bl.a. funktionsevne, ubehag og følelsesmæssigt velvære. I sundhedsad-

færden indgår personens viden, kunnen og holdning, der tilsammen motiverer personen til handling i 

forhold til sygdom og helbred. Og endelig omhandler omgivelsesfaktorer de fysiske og sociale omgi-

velser, der har betydning for en persons funktionsevne i forhold til at håndtere sygdom i hverdagen.  

Personlige faktorer som egenomsorg, livsstil, mestring, tilpasning og færdigheder er også en del af en 

behovsvurdering. Ved en faktor forstås i dette speciale årsager eller omstændigheder, der er medbe-

stemmende for, at noget sker. 

 

                                                           

5
 Modellen er en forsimplet udgave af Green & Kreuters PRECEDE-PROCEDE-model, hvor PRECEDE-processen 

er en behovsvurdering, der udgør grundlaget for sundhedsfremmende intervention (115). 
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I dette speciale anvendes modellen til systematisk at opbygge et teoretisk stillads omkring begrebet 

behov og bruges til definition af søgeord (markeret i ovenstående afsnit), men indgår ikke som teore-

tisk ramme for den videre dataanalyse. Dette er i overensstemmelse med principperne for teoretisk 

stilladsering (theoretical scaffolding), hvor der er fokus på forskerens videnskabelige positionering 

snarere end på en forudbestemt begrebsmæssig struktur som ramme for dataanalysen (50). 

 

2.3 Patientuddannelse 

I dette speciale forstås patientuddannelse som: ”Undervisning af patienter med en diagnosticeret 

sygdom i en struktureret undervisning, individuel eller rettet til grupper af patienter og eventuelt 

pårørende. Undervisningen kan være sygdomsspecifik og rettet til patienter med en given sygdom 

eller generel rettet til patienter med forskellige sygdomme. Patientuddannelse indgår i den pa-

tientrettede forebyggelse.” (41). 

 

3 Metode og materiale 

Dette afsnit indledes med en præsentation af undersøgelsens design og en argumentation for desig-

nets velegnethed.  Derefter beskrives den anvendte metode, og søgestrategien, søgeprocessen og 

analyseprocessen gennemgås. 

 

3.1 Undersøgelsens design  

I dette speciale har jeg valgt at udføre et integrativt review inspireret af de amerikanske sygepleje-

forskere Robin Whittemore og Kathleen Knalf (51). Et integrativt review er en videnskabelig metode, 

der defineres som ”a summary of the literature on a specific content or content area whereby the 

research is summarized, analyzed, and overall conclusions are drawn” (52) s. 57. Integrerende forsk-

ning er derfor velegnet til at indsamle, summere, vurdere og diskutere den eksisterende viden rundt 

om et fænomen eller en sundhedsfaglig problemstilling, fx med henblik på at afdække områder for 

videre forskning eller at gøre forskningsbaseret viden mere tilgængelig for praksis eller beslutnings-

tagere. Designet er kendetegnet ved en bred tilgang, der til forskel fra øvrige metoder til systemati-

ske litteraturstudier 6 tillader en kombination af viden fra forskellige metodologiske tilgange, fx kvali-

                                                           

6
 I den videnskabelige litteratur beskrives forskellige metoder til review over litteraturen ofte synonymt, fx 

metaanalyse, systematic review, qualitative review, metasummary, metasyntese. Selv om der er fællestræk, 

adskiller metoderne sig i forhold til formål, materiale, definition og analysemetode (52). 
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tative og kvantitative (51). Dermed kan det rumme den dybde og bredde, der kendetegner definitio-

ner af evidens i sygeplejevidenskaben og sygeplejepraksis, og er følgelig velegnet til at udvikle syge-

plejedisciplinen (53,54).  

 

Min indledende litteratursøgning afspejler, at forskningsområdet på den ene side er relativt uudfor-

sket i en sygeplejevidenskabelig kontekst, mens der på den anden side findes en stor, men spredt, 

viden på området produceret inden for andre videnskabelige discipliner.  Man kan imidlertid stille 

spørgsmål om, hvorvidt et review, der overvejende er baseret på viden fra andre discipliner, kan 

bidrage til sygeplejedisciplinens udvikling. Et sådant review vil uden tvivl bidrage til øget mængde af 

viden på feltet, men om det også gælder disciplinens udvikling afhænger af måden, hvorpå den pla-

ceres i et sygeplejeperspektiv (54). I min undersøgelse har jeg forsøgt at imødegå denne problematik 

ved for det første at anlægge en teoretisk ramme for undersøgelsen, der er funderet i egenomsorg 

og self-management, centrale begreber inden for sygeplejevidenskab og sygeplejepraksis. For det 

andet har jeg positioneret specialets undersøgelse inden for patientdomænet, der er et af sygepleje-

videnskabens forskningsdomæner (55,56). 

 

Integrativt review er en forskningstilgang med eksplicitte kvalitetskriterier og en velbeskrevet strategi 

for dataanalyse (51), hvilket i væsentligt omfang bidrager til at sikre troværdighed i undersøgelsen 

generelt og kvalitet i dataanalysedelen i særdeleshed. Jeg har bestræbt mig på at holde mig tæt op 

ad litteraturen om integrativt review og har hentet yderligere inspiration i en artikel, der anvender 

metoden (57). Da systematisk litteratursøgning er det bærende element i metoden, er der i begræn-

set omfang hentet yderligere inspiration i anden metodelitteratur (53,58,59) og i en enkelt artikel 

(60). Litteraturen relaterer sig fortrinsvis til udvikling af søgestrategikriterier til vurdering af materia-

lets kvalitet.  

 

3.2 Beskrivelse af den anvendte metode 

Metoden kan inddeles i følgende fem faser: Problemidentificering, Identificering af litteratur,  

Kvalitetsvurdering af udvalgt litteratur, Dataanalyse og Præsentation og diskussion af litteraturstudi-

ets hovedfund (51). Disse faser beskrives i de følgende afsnit. 

 

3.2.1 Problemidentificering 

Her identificeres det problem, som reviewet skal adressere, samt formålet med undersøgelsen. De 

relevante begreber defineres som basis for at bestemme, hvilket materiale der ønskes inddraget i 
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undersøgelsen. Fænomenet, der skal undersøges, bliver specificeret og træder frem i problemformu-

leringen (51).     

 

3.2.2 Identificering af litteratur 

Litteraturen identificeres ud fra en eksplicit søgestrategi, hvis formål er at dokumentere søgningens 

omfang, kvalitet og nøjagtighed. Baseret herpå formuleres søgeord ud fra formål og problemformu-

lering, som anvendes som basis for litteratursøgningen (51). Litteraturen vælges ud fra på forhånd 

definerede eksklusions- og inklusionskriterier for derved at kunne finde den mest relevante litteratur, 

der kan indgå i besvarelse af problemformuleringen. Ved at fastsætte inklusions- og eksklusionskrite-

rier inden søgningen kan der opnås et mere præcist og antalsmæssigt overskueligt søgeresultat, da 

mange af kriterierne kan indgå i søgestrategien (58). Søgningen foregår i relevante elektroniske data-

baser, suppleret med referencelistesøgning og håndsøgning i relevante tidsskrifter (51). 

 

3.2.3 Kvalitetsvurdering af udvalg litteratur 

Kvalitetsvurdering afhænger af det inkluderede materiale og bør indeholde overvejelser i forhold til 

at anvende brede kvalitetskriterier på alle studier, og dermed miste specificitet, eller anvende littera-

turspecifik vurdering, der vil komplicere analyseprocessen (51).  

 

3.2.4 Dataanalyse 

Dataanalysen består af en grundig analyse og fortolkning af primære kilder sammen med en innova-

tiv syntese af evidens. En systematisk analysemetode skal være eksplicit, inden reviewet gennemfø-

res. Metoden hertil består af datareduktion, datafremvisning og datasammenligning, hvor data klas-

sificeres, udtrækkes, kodes, samles i klynger og sammenlignes på tværs af studiernes metodologi 

(51). 

 

3.2.5 Præsentation af fund 

Efter færdiggørelse af analyse for hver klynge er det endelige skridt i et integrativt review en syntese 

af vigtige elementer fra hver klynge ind i en integreret opsummering af emnet, hvor relationer mel-

lem klyngerne beskrives og ideelt set bidrager med ny forståelse. Præsentation af undersøgelsens 

fund leder frem til en diskussion af den valgte metode, hvor der redegøres for studiets begrænsnin-

ger. Diskussionen af undersøgelsens resultat afsluttes med perspektivering af implikationer for prak-

sis, forskning og politiske initiativer (51). 
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De ovennævnte faser udgør fundamentet for at fastholde stringens og transparens i min videre un-

dersøgelse.  Det følgende afsnit indledes med en begrundet beskrivelse af den valgte søgestrategi.  

 

3.3 Søgestrategi 

Den anvendte søgestrategi fremgår af tabel 1.  

Tabel 1. Søgestrategi. 
 

Søgeord: 

Dansk: Psoriasis 

Livskvalitet, sundhedsstatus, livsstil, sundhedsadfærd, omgivelser, mestring, egenomsorg, tilpasning, færdig-
heder 

Engelsk: Psoriasis AND 

Quality of life OR health status OR lifestyle OR health behaviour OR  social behaviour OR family OR self-care 
OR  coping  OR adaption 

For at finde forskningsartikler, der afrapportere primærstudier, har jeg i PubMed for at specificere søgningen 
på psoriasis AND livskvalitet kombineret med nedenstående søgeord:  

Research OR nursing research, OR interview OR Focus groups OR qualitative research OR questionnaires OR 
survey 

Databaser: 

 PubMed 

 Embase 

 Cinahl 

 SweMed 

 Bibliotek.dk 

Kædesøgning: 

Udvalgte artikler.  

Håndsøgning: 

Referencelister fra udvalgte og 
inkluderede artikler.  

Tiidsskrifter:  

 Dermatology Nursing 

 Scandinavian Journal of Caring 
Science 

 Patient Education and Counsel-
ing 

 Chronic Illness 

Tre tilfældigt udvalgte årgange, 
tre tilfældigt udvalgte numre. 

Inklusionskriterier: 

 Studiet skal omhandle patienter-
nes perspektiv på sygdommens 
betydning i hverdagslivet, eller 
deres behov for støtte til at 
håndtere sygdommen. 

 Patienter med psoriasis ældre 
end 15 år.  

 Tilgængeligt abstrakt. 

 Empirisk studie.  

 Primærkilder. 

 Peer-review. 

 Artikler på engelsk, dansk, svensk 
eller norsk.  

 Søgeord skal indgå i titel, ab-
strakt eller indgå som keyword. 

 

Eksklusionskriterier: 

 Artikler, der afrapporterer fase 
2- og fase 3-studier eller anden 
afprøvning af medicinsk be-
handling. 

  Artikler, der afrapporterer 
udvikling eller test af et målein-
strument til fx livskvalitet, med 
mindre patienternes perspektiv 
på den valgte problematik tyde-
ligt fremgår. 

 Studier inkluderende flere pati-
entgrupper, med mindre resul-
taterne for gruppen af psoria-
sispatienter fremstilles separat. 

Limits:  

 Human - mennesker med psori-
asis. 

 Artikler fra perioden 2000-2010. 

 

I overensstemmelse med problemformuleringen er psoriasis det centrale søgeord. Søgning på needs 

og needs assessments i kombination med psoriasis gav ingen brugbare resultater. Derfor valgte jeg til 
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den systematiske søgning at formulere de øvrige søgeord ud fra behovsvurderingsmodellen beskre-

vet i afsnit 2.2. På denne baggrund formuleredes ordene livskvalitet, sundhedsstatus, livsstil, sund-

hedsadfærd, omgivelser, mestring, egenomsorg, tilpasning og færdigheder.  

 

Jeg har fravalgt at søge litteratur, der separat omhandler psoriasisgigt. Fravalget begrundes i, at pso-

riasisgigt har en anden betydning for patientens fysiske funktionsevne, træthed og smerter end hud-

symptomerne (61), og patientgruppen har derfor anderledes behov for støtte i hverdagen i forhold til 

træning og beskyttelse af ledfunktion (62). 

 

3.4 Søgeprocessen 

Litteratursøgningen blev foretaget i februar 2010. Jeg har søgt råd og vejledning fra en forskningsbib-

liotekar for at gennemføre søgningen på en grundig og nøjagtig måde. Vejledningen har også omfat-

tet håndtering af den omfattende mængde af referencer. Som referencesystem er anvendt Ref-

Works, som ikke mindst har været en hjælp til at håndtere dubletter samt systematisere selektions-

processen frem mod udvælgelse af referencerne til det endelige review. I samråd med bibliotekaren 

valgte jeg at søge i databaserne Bibliotek.dk, PubMed/Medline , Embase, Cinahl og SweMed+.  Coch-

rane er fravalgt, da jeg ikke er interesseret i systematiske litteraturstudier og interventions- eller 

effektstudier.  

Indledningsvis blev der søgt i Bibliotek.dk for at få indblik i dansk litteratur om emnet. PubMed giver 

adgang til videnskabelige artikler emneafgrænset til sundhedsområdet i Medline, som er en af de 

største og mest anerkendte databaser inden for sundhedsvidenskab (31). Embase indeholder euro-

pæiske publikationer, der ikke findes i PubMed.  Cinahl blev valgt, da kerneområdet er rettet mod 

sygeplejevidenskabelige referencer, og endelig valgtes SweMed+ , da det er en bred base, der har 

specielt fokus på nordisk forskning (53).  

Jeg havde indledningsvis to begrænsninger i søgestrategien. Studierne skal omhandle mennesker 

med psoriasis, og de skal være publiceret inden for de seneste 10 år, da der i denne periode er sket 

meget både inden for livskvalitetsforskningen generelt (63) og i forhold til gruppen af psoriasispatien-

ter (64). Inklusionskriterier blev på forhånd afgrænset til engelsk og nordiske sprog. I forhold til for-

mål og problemformulering skal artiklerne omhandle patienternes perspektiv på sygdommens be-

tydning i dagliglivet eller deres behov for støtte til at håndtere sygdommen. Aldersgrænsen blev sat 

til minimum 15 år, da sygdommen hyppigst debuterer efter det 15. år. Artiklerne skulle være peer-

reviewet for at sikre en kvalitetsbaseline. 
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Eksklusionskriterier vedrører materiale, der afrapporterer fase 2- og fase 3-studier, samt studier, der 

tester forskellige cremer eller typer af lysbehandling, hvor livskvalitetsinstrumenter indgår i vurde-

ring af effekt. Studier med et formål om udvikling og test af måleinstrumenter, fx livskvalitet, eksklu-

deredes, med mindre patientens perspektiv på den valgte problematik tydeligt fremgik. Jeg fravalgte 

på forhånd studier, der inkluderede flere patientgrupper, med mindre resultaterne var fremstillet for 

hver gruppe. 

  

Søgningen blev foretaget som en kombinationssøgning med psoriasis og de øvrige søgeord. Som 

udgangspunkt søgtes på et ord og en kombination af gangen, hvilket er med til at gøre søgningen 

mere præcis (60). For yderligere at præcisere søgningen blev søgeordene oversat til hver enkelt da-

tabases tesaurus, der indeholder et indeks over og definition af emneord. Ved at anvende indeksere-

de emneord vil søgningen identificere flest muligt relevante studier uden samtidig at svække søgnin-

gens sensitivitet (60). Søgeordene blev justeret i forhold til den enkelte bases tesaurus ved at vælge 

den term i tesaurushierarkiet, der definitionsmæssigt lå tættest på det valgte søgeord. 

Der er endvidere lavet fritekstsøgning i PubMed for at indfange eventuelle helt nye studier (53), idet 

disse kan publiceres i PubMed før de indekseres i Medline.  Fritekstsøgningen identificerede en norsk 

artikel, der var relevant til nærlæsning. I Cinahl blev foretaget fritekstsøgning for evt. at identificere 

studier, der var interessante for specialets problemstilling men ikke indekseret i forhold til mine sø-

geord. 

For at specificere søgningen mod primærstudier, der afrapporterer patienternes perspektiv, blev der 

for enkelte søgekombinationer i PubMed og Embase yderligere kombineret med en bloksøgning med 

diverse emneord for empirisk forskning, fx research , interview, questionnaire.  I de øvrige og mindre 

baser valgtes, for ikke at overse relevante referencer, at gennemse samtlige artikler med henblik på 

at bestemme typen af det enkelte studie. 

Den systematiske søgning blev endvidere kombineret med en mere usystematisk kædesøgning med 

udgangspunkt i centrale referencer samt inkluderede artiklers referencelister. Endelig blev der fore-

taget stikprøvekontrol i udvalgte tidsskrifter. Hverken kædesøgning eller håndsøgning afdækkede 

yderligere referencer (søgeprotokol vedlagt som bilag 2). 

 

3.5 Søgeresultat og udvælgelse af materiale 

Resultatet af litteratursøgningen og udvælgelsesprocessen af relevante studier for specialets formål 

og forskningsspørgsmål fremgår af figur 1 og uddybes følgende. 
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Figur 1. Udvælgelsesproces. 

 

I PubMed frembragte søgningen 441 relevante hits, hvoraf 1 artikel var fundet via fritekstsøgning. 

Der blev fundet 93 primærstudier. Ved gennemsyn af titler og abstrakt med fokus på specialets pro-

blemstilling blev artikler, der faldt ind under eksklusionskriterierne, valgt fra, og 48 artikler blev ud-

valgt til nærlæsning. Søgningen i Cinahl gav 144 hits inkl. 22 artikler fundet ved fritekstsøgning. Der 

blev fundet 17 primærstudier, som opfyldte inklusionskriterierne, men alle var tidligere identificere-

de. Når der blev korrigeret for dubletter, gav søgningen i Embase 77 relevante hits; 28 var primær-

studier, og 10 artikler blev gennemlæst, hvoraf kun en var relevant og inkluderedes til nærlæsning. 

Fem artikler blev identificeret i SweMed+, hvoraf to tidligere var identificerede og en var relevant til 

nærlæsning. Resultatet af den systematiske litteratursøgning blev 50 artikler udvalgt til nærlæsning, 

der umiddelbart opfyldte inklusionskriterierne. 

 

3.5.1 Karakteristik af ekskluderede studier 

Studier blev ekskluderet, hvis de efter nærlæsning alligevel ikke var relevante i forhold til specialets 

formål og problemformulering. Nogle studier omhandler fx vurdering af en standard for mål og be-

handling i primær praksis (65), beskrivelse af en metode til telefonrådgivning (66) eller diskussion af 

forskellige sygdomsmodellers egnethed i lægepraksis (67). Andre studier omhandlede sygdommens 

samfundsøkonomiske byrde, hvor patientens perspektiv ikke fremhæves (68), sammenhæng mellem 
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psykologiske variable og forbruget af ambulant service (69) og diskussion af specifikke måleinstru-

menters validitet (70). Desuden ekskluderedes studier, hvis de vurderedes metodemæssigt svage, 

eksempelvis et svensk studie, hvis formål var at undersøge patienters behov for støtte til at udføre 

behandling og mestre sygdom (71), men som ikke redegjorde for informanter, dataindsamling eller 

dataanalyse. Artikler, hvor forfatteren ikke indgik i forskningsprocessen, blev også ekskluderet (72). 

Efter nærlæsning indgik i alt 19 studier i det endelige review. 

 

3.5.2 Kvalitetsvurdering af inkluderede studier 

I et integrativt review, der inkluderer forskellige metodologier, er spørgsmålet om at vurdere kvalite-

ten af studierne en kompleks proces. Der findes ingen ”gylden standard” for at udvikle kvalitetsscore 

(51). Jeg fandt det nødvendigt at foretage en overordnet kvalitetsvurdering af de inkluderede studier, 

da alle studier kan have nogle begrænsninger, der kan have betydning for studiernes troværdighed 

(53) og dermed også for troværdigheden af dette reviews syntese. Der indgår både kvalitative og 

kvantitative studier med flere forskellige designs, men for ikke at komplicere analyseprocessen unø-

digt valgte jeg at udvikle to vurderingsskemaer til hhv. kvalitative og kvantitative studier (se bilag 3 og 

4), som senere i processen også anvendtes som rammeværk til kodningen. Skemaerne var inspireret 

af metodelitteraturens forslag til kriterier, der kan indgå i en vurdering af et studies metodiske kvali-

tet (31,53,59).  

De kvalitative studer blev overordnet vurderet ud fra, om der er kvalitet i helhedsbeskrivelsen, om 

analysemetoden passer til formålet, om fundene er rimelige, om forskeren beskriver et tydeligt bille-

de af den virkelighed og mening, data formidler, om der findes andre studier, der støtter resultatet, 

og sluttelig, om resultatet kan overføres på danske forhold samt er relevante for dette speciale. 

De kvantitative studier blev overordnet vurderet ud fra, om problemstillingen er velbeskrevet, om 

den befolkningspopulation, der ligger til grund for studiet, er repræsentativ for de patientgrupper, 

det er muligt at møde i en dansk kontekst i primær og sekundær sundhedstjeneste, om resultaterne 

sammenfattes på en forståelig måde, om forfatteren svarer på problemstillingen, og sluttelig, om 

resultatet er relevant for dette speciale. Var det muligt at svare overordnet ja til ovenstående kriteri-

er for både kvalitative og kvantitative studier, blev studiet inkluderet.  

 

3.6 Dataanalyse  

Dataanalyseprocessen består af trinene datareduktion, datafremvisning og datasammenligning.  
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3.6.1 Datareduktion 

I datareduktionen stilles forskeren over for to overordnede udfordringer: 1) at få skabt overblik over 

materialet, og 2) at udvikle en stringent og transparent metode til den videre analyse af materialet. 

Klassificering er en velegnet måde at skabe overblik over sit materiale på (51). Jeg valgte at klassifice-

re ud fra år, land, design og disciplin. Klassificeringen ift. land blev bestemt ud fra det land, hvor ma-

terialet er indsamlet. Det disciplinære perspektiv blev bestemt ud fra førsteforfatterens titel eller 

navnet på forfatterens institution. 

  

Anden del af datareduktionen har til formål at trække forudbestemte og relevante data inden for den 

overordnede problemstilling ud af materialet og organisere data i et håndterbart rammeværk, så 

hver kilde reduceres til et ark med indbyrdes tilsvarende data.  I metoden gives ikke en færdig op-

skrift på, hvordan man går til sine data, men der præsenteres en række muligheder blandt anerkend-

te metoder inden for kvalitativ forskning (51). I min dataudtrækning indgik studiernes formål, infor-

manter/population, datamateriale/måleinstrumenter, artiklernes resultater/fund samt forfatternes 

diskussion og konklusion. For hvert studie blev disse data samlet i det forud defineret skema, som 

derefter dannede grundlag for kodeprocessen (se bilag 3-4).  

 

I kodeprocessen havde jeg på forhånd valgt, at jeg i ville gå induktivt til værks og lade ”teksterne tale 

til mig”. En induktiv tilgang er velegnet i dette tilfælde, hvor der ikke er tidligere studier, der omhand-

ler fænomenet, eller hvor viden er fragmenteret (73). Kodning er en proces, hvor man identificerer 

og navngiver afgrænsede dataenheder, så de senere kan sorteres i mønstre eller klynger, der kan 

sammenlignes og på sigt samles i fund (74). Det betød, at hver gang jeg stødte på et tema, der fore-

kom interessant for min problemstilling, oprettede jeg en kode, fx hudsmerte eller ængstelse. For at 

bevare overblikket i analysen har jeg anvendt farve i kodningen. De kodede data blev samlet til et 

antal temaer, som kunne samles i tre klynger. Herefter blev datamaterialet læst igen mhp. verifice-

ring af sammenhæng mellem klynger og empiri. Processen illustreres i figur 2: 

 

 

Figur 2. Datareduktionsprocessen. 
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3.6.2 Datafremvisning 

Det næste trin i dataanalysen er datafremvisning, hvor nøgledata fra skemaerne samles i en fælles 

præsentation, der kan sætte scenen for sammenligning på tværs af alle kilder (51). Da mange af stu-

dierne var repræsenteret i flere klynger, var det ikke muligt at samle dem klyngevis. Data blev i ste-

det samlet til i to matricer, ordnet kronologisk, som hhv. viser den overordnede klassificering og 

klyngetilhørsforholdet for hvert enkelt studie, markeret ved farvekodning.  

 

3.6.3 Datasammenligning 

Sidste trin i analyseprocessen er datasammenligning (51). Data blev sammenlignet inden for hver 

klynge.  Materialet blev undersøgt for forskelle og sammenfald, og forskernes positionering og valg af 

teorier blev sammenlignet. I den endelige syntese er klyngerne sammenlignet, og mulige relationer 

mellem dem er undersøgt. Resultatet af sammenligningen udmøntedes i en model over relationer 

mellem de faktorer, der viste sig konstituerende for det specifikke ved sygdomsforløbet, der kan 

have betydning for patientgruppens behov for struktureret tilbud om patientuddannelse. 

 

For at sikre stringens og transparens i datapræsentationen blev forskernes fund og resultater afrap-

porteret så tæt på den originale tekst som muligt. For at sikre den interne validitet anbefales det at 

føre journal gennem hele processen (51). Journalen blev anvendt til at fastholde og dokumentere 

dataanalytiske beslutninger, analytiske hurdler, tanker og vekslende ideer, der kunne relatere sig til 

fortolkningsprocessen. Dette viste sig nyttigt specielt i udvikling af en model, der kan vise relationer 

mellem klyngerne. 

 

4 Analysens fund 

I dette afsnit præsenteres og sammenlignes analysens fund generelt og klyngevis, hvorefter der fore-

tages en syntese af fundene. 

 

4.1 Oversigt over inkluderede studier 

I analysen indgik 19 studier. I matrix 1 på den følgende side præsenteres studierne i kronologisk or-

den. Det anførte nummer for hvert studie er studiets nummer i dette speciales litteraturliste og an-

vendes også i de følgende oversigter. 
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Matrix 1. Inkluderede studier. 

Nr. Forfatter, År, Land Titel Design Disciplin 

(80)   Wahl A et al., 2000. 
Norge 

The burden of psoriasis: a study concerning health-
related quality of life among Norwegian adult pa-
tients with psoriasis compared with general popula-
tion norms. 

Tværsnitsstudie 

 

Sygepleje 

(79)  Wahl AK et al., 2002. 
Norge. 

The bodily suffering of living with severe psoriasis: 
in-depth interviews with 22 hospitalized patients 
with psoriasis. 

Kvalitativt studie – eksplo-
rativt, grounded theory-
inspireret design 

Sygepleje 

(93) Fortune DG et al., 2002a.  
England. 

Patients' strategies for coping with psoriasis. Tværsnitsstudie – struktu-
rerede interviews 

Psykologi 

(85) Fortune DG et al., 2002b.  
England. 

Psychological stress, distress and disability in pa-
tients with psoriasis: consensus and variation in the 
contribution of illness perceptions, coping and alexi-
thymia. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skemaundersøgelse 

 

Psykologi 

(88) Richards et al., 2004. 
England. 

Divergent beliefs about psoriasis are associated with 
increased psychological distress. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skema udfyldt af forskeren 

Psykologi 

(91) Jankowiak B et al., 2004. 
Polen. 

The need for health education among patients with 
psoriasis. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skema 

Sygepleje 

(90) O’Leary et al., 2004. 
England. 

Perceived stress, stress attributions and psychologi-
cal distress in psoriasis. 

Tværsnitsstudie – selvud-
fyldt spørgeskema 

Psykologi 

(86) Fortune DG et al., 2004a.  
England. 

Successful treatment of psoriasis improves psoriasis-
specific but not more general aspects of patients' 
well-being. 

Prospektivt studie – within-
subject design 

Psykologi 

(87) Evers AW et al., 2005. 
Holland. 

Common burden of chronic skin diseases? Contribu-
tors to psychological distress in adults with psoriasis 
and atopic dermatitis. 

Tværsnitsstudie Psykologi 

(92) Wahl AK et al., 2006. 
Norge. 

Coping with exacerbation in psoriasis and eczema 
prior to admission in a dermatological ward. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skema 

Sygepleje 

(81) Unaeze J et al., 2006. 
USA. 

Impact of psoriasis on health-related quality of life 
decreases over time: an 11-year prospective study. 

Prospektivt studie – spør-
geskema og interview 

Medicin 

(75) Dubertret L et al., 2006. 
Europa. 

European patient perspectives on the impact of 
psoriasis: the EUROPSO patient membership survey. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skema 

Medicin 

(76) Uttjek M et al., 2007. 
Sverige. 

Marked by visibility of psoriasis in everyday life. Kvalitativt studie – semi-
struktureret interview, 
kvalitativ indholdsanalyse 

Medicin 

(89) Eghlileb AM et al., 2007. 
UK. 

Psoriasis has a major secondary impact on the lives 
of family members and partners. 

Kvalitativt studie – under-
søgelse af interviews og 
skriftlige beretninger 

Medicin 

(77) Watson T et al., 2007. 
Sydafrika. 

Impact of cutaneous disease on the self-concept: an 
existential-phenomenological study of men and 
women with psoriasis. 

Kvalitativt studie – baseret 
på eksistentiel deskriptiv 
fænomenologi 

Psykologi 

(82) Amatya B et al., 2008.  
Sverige. 

Focus groups in Swedish psoriatic patients with 
pruritus. 

Kvalitativt studie –
fokusgruppeinterview 

Medicin 

(78) Magin P et al., 2009. 
Australien. 

The psychological sequelae of psoriasis: results of a 
qualitative study. 

Kvalitativt studie – semi-
strukturerede interviews 
og tematisk analyse 

Medicin 

(83) Globe D et al., 2009. 
USA. 

The impact of itch symptoms in psoriasis: results 
from physician interviews and patient focus groups. 

Kvalitativt studie –
fokusgruppeinterview 

Medicin 

(84) Ljosaa TM et al., 2010. 
Norge. 

Skin pain and discomfort in psoriasis: An exploratory 
study of symptom prevalence and characteristics. 

Tværsnitsstudie – spørge-
skema og strukturerede 
interviews 

Sygepleje 
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Studierne er udført i Norge, England, Sverige, Holland, Polen, USA, Sydafrika, Australien samt, for et 

enkelt studies vedkommende, på tværs af syv europæiske lande.  Materialet fordeler sig på tre disci-

pliner: medicin (7 studier), psykologi (7 studier) og sygepleje (5 studier), jævnt fordelt over en tiårs-

periode. Der er 7 kvalitative studier: 2 fokusgruppeinterviews, 1 åbent interview, 2 semistrukturere-

de interviews, 1 studie, der både anvender semistrukturerede interviews og analyse af patienters 

skriftlige beretninger, og 1 analyse af skriftlige patientfortællinger. De resterende 12 kvantitative 

studier er fordelt på 10 tværsnitsstudier og 2 prospektive studier. 

 

4.2 Datapræsentation og datasammenligning 

Kodningen resulterede i en efterfølgende tema- og klyngedannelse med følgende tre klynger: Syg-

domsspecifikke faktorer, patientgruppens selvoplevede sygdomsbyrde samt personlige faktorer, der 

har betydning for at håndtere sygdom. Tabel 2 viser fordelingen af de 19 studier på de tre klynger, 

idet adskillige af studier indgik i mere end en klynge. 

Tabel 2. Tema- og klyngedannelse samt fordelingen af studier på klynger. 

Temadannelse Klyngedannelse Verificering 

Sygdommens synlighed 
Sygdomsspecifikke faktorer 

(75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), 
(82), (83), (87) Sygdommens debuttidspunkt/svingende forløb 

Fysiske symptomer, kløe, smerte, ubehag Selvoplevet sygdomsbyrde 
(fysisk) 

(75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), 
(82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), 
(89) 

Kropslig lidelse 

Sygdommens indvirkning på selvopfattelsen 
Selvoplevet sygdomsbyrde 
(psykisk) 

Sygdommens psykiske indvirkninger 

Sygdommen som en psykisk byrde 

Sygdommens indvirkning på familie og partner Selvoplevet sygdomsbyrde 
(social) Sygdommens indvirkning på hverdagslivet 

Personlig mestringsstrategi 

Personlige faktorer 
(76), (77), (78), (79), (80), (85), (86), 
(87), (88), (90), (91), (92), (93) 

Personlig faktor for viden 

Personlig faktor som sygdomsopfattelse 

Personlig faktor ift. partner, familie og netværk 

 

I matrix 2 på de følgende sider præsenteres de nøgledata for hvert studie, som ligger til grund for 

analysen. For hvert studie er vist klyngetilhørsforhold vha. farvekoder svarende til de tre farver, der 

er anvendt for klyngerne i ovenstående tabel. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(80) Wahl A et al., 2000. 
Norge 

 

   

 

At beskrive helbreds-
relateret livskvalitet 
for et udvalg af norske 
patienter med psoria-
sis, sammenlignet 
med den generelle 
norske population. 

 

283 patienter behandlet 
på tre dermatologiske 
afdelinger i Østnorge. 

Køn: 57 % M, 43 % K.  

Gennemsnitsalder: 47 
år. 

Kontrolgruppe 3.500 
personer, gennemsnits-
alder 45 år.  

 

Short Form 36. Patienter med psoriasis oplever redu-
ceret helbredsrelateret livskvalitet 
inden for alle 8 domæner, sammen-
lignet med den generelle befolkning. 
Når der er justeret for køn, alder og 
ægteskabelig status, ses de største 
forskelle i følelsesmæssig rollebe-
grænsning. Patientens egen vurdering 
af specifikke symptomer er en væ-
sentlig faktor for oplevet helbredsre-
lateret livskvalitet. 

Psoriasis har stor indvirkning på det 
følelsesmæssige livsdomæne, der be-
skæftiger sig med problemer på arbejde 
og i almindelige daglige aktiviteter, 
forårsaget af følelsesmæssige proble-
mer som ængstelse og nedtrykthed. 

 

(79) Wahl AK et al., 2002. 
Norge. 

 

   

At undersøge de leve-
de erfaringer med 
psoriasis samt syg-
dommens psykologi-
ske og sociale indvirk-
ning. 

22 hospitalsindlagte 
patienter med svær 
psoriasis.  

Køn: 10 M, 12 K. 

Alder: 20-80 år (hoved-
parten 40-60 år).  

 

Sygdomsvarighed. Mere 
end 3 år 

Transskriberede 
interviews. 

Kernekategorien er Bodily Suffering, 
der inkluderer følgende subkatego-
rier: 

 The visible body 

 Social vulnerability  

 Staying on an even keel  

 An all-Consuming Disease  

Kroppen opleves fremmed, grim og 
uren og understøtter ikke social funk-
tion. 

Psoriasis er forbundet med følelser 
som fortvivlelse og håbløshed. 

Psoriasis opleves som en evig ond 
cirkel. 

 

Studiet viser, at sygdommen medfører 
byrder i form af ændret selvopfattelse, 
oplevet stigmatisering og social isolati-
on. 

Psoriasis kan tage kontrol over og be-
grænse patientens sociale liv. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(93) Fortune DG et al., 2002a. 
England. 

 

 

At undersøge, om 
mestring og evne til at 
udtrykke følelser skal 
gives signifikante 
overvejelser ved kon-
ceptualisering af 
tilpasning for patien-
ter med psoriasis, eller 
hvorvidt patientens 
egen sygdomsopfat-
telse er tilstrækkelig i 
sig selv. 

225 patienter fra der-
matologisk center på 
Hope Hospital, Salford. 

Køn: 52 % M, 48 % K.  

Alder: 18-75 år; gen-
nemsnitsalder: 43 år. 

 

PASI. 

PLSI. 

PDI. 

PSWQ.  

HADS. 

IPQ. 

Alexithymia Scale. 

COPE  

Kognitive faktorer som patienternes 
opfattelse af sygdom og til dels også 
strategier for mestring har større 
betydning for funktionsnedsættelse 
end sygdomsudbredelse. 

Der er behov for at erkende, at debut af 
en kronisk sygdom som psoriasis med-
fører en række vanskeligheder, der kan 
vise betydelig variation i deres natur og 
alvorsgrad oplevet af patienten. 

Der er behov for en multidisciplinær 
tilgang til omsorgen for patienten med 
psoriasis. 

(85) Fortune DG et al., 2002b. 
England. 

 

  

At undersøge, om 
psoriasispatienters 
mestringsstrategier 
adskiller sig fra dem, 
der anvendes af en 
kontrolgruppe og af 
patienter med andre 
store medicinske 
sygdomme. 

250 patienter fra der-
matologisk klinik på et 
universitetshospital med 
varierende sværheds-
grad af sygdom; 60 
raske kontrolpersoner 
matchende køn og alder 
udvalgt fra samme 
geografiske område. 

Køn: 53 % M, 47 % K. 

Alder: 35 -51 år. 

PASI. 

PDI. 

COPE  

Studiet tyder på, at patienter med 
kronisk sygdom generelt anvender 
lignende mestringsstrategier. 

De hyppigst anvendte mestringsstra-
tegier var accept, planlægning, aktiv 
mestring og positiv genfortolkning. 

Psoriasispatienter anvendte social 
støtte mindre hyppigt end kontrol-
gruppen. 

 

Studiet tyder på, at sygdom medfører 
en generisk form for mestring, der 
behøver formgivning for at tilpasse sig 
det enkelte individ. 

Mange af de vanskeligheder, patienter 
med psoriasis oplever, stiller krav, der 
overskrider mestringsressourcerne hos 
patienten, familien og det sociale net-
værk. Der er behov for at udvikle sam-
arbejde med patient og familie 

(88) Richards et al., 2004. 
England. 

 

  

At undersøge, hvilke 
sygdomsforestillinger 
om psoriasis, patien-
ter og deres partnere 
har, og hvordan deres 
forskellige opfattelser 
om psoriasis kan være 
forbundet med tilpas-
ningsdygtighed i form 
af ængstelse, depres-
sion og bekymring. 

58 patienter med plaque 
psoriasis og partnere fra 
klinik, ambulatorium og 
hospitalsafdeling. 

49 % M, 51 % K.  

Gennemsnitsalder 44 år; 
mange års erfaring med 
sygdommen. 

 

SAPASI. 

IPQ-R.  

HADS.  

PSWQ.  

Studiet viste, at patienter med psoria-
sis har signifikant højere niveau af 
ængstelse, depression og bekymring 
end deres partnere.  

Studiet indikerer, at forskel i patien-
tens og partnerens opfattelse om 
følelsesmæssig indvirkning og syg-
dommens kronisk forløb tegner sig for 
variationer i partnernes oplevelse af 
nedtrykthed. 

Studiet giver indsigt i, at forskel i den 
måde, patienten og partneren tænker 
om psoriasis, kan have indvirkning på 
psykisk og klinisk resultat.  

Studiet viser, at overensstemmelse 
mellem patientens og partnerens opfat-
telse af psoriasis er vigtig for håndtering 
og tilpasning til sygdommen. Der er et 
behov for at samarbejde med patienten 
og deres partnere som støtte til at 
håndtere denne udfordrende tilstand. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(91) Jankowiak B et al., 2004. 
Polen. 

 

 

At undersøge behovet 
for patientundervis-
ning med psoriasis ved 
at bestemme hyppigst 
forekommende huller 
i disses viden om 
sygdommen. 

149 patienter, setting 
ikke angivet. 

Køn: 45 % M, 55 % K. 

Alder: 13-78 år; gen-
nemsnitsalder: 41 år.  

Spørgeskema 
udarbejdet på 
baggrund af PDI. 

Studiet viste, at 

 54 % mener, at stress er en årsag til 
sygdommen, mens 43 % ikke kunne 
angive en årsag. 

Patientgruppen har behov for øget 
viden om sygdom og egenomsorgs-
handlinger. 

Det er behov for individuelt tilrettelagt 
uddannelsesprogrammer.  

(90) O’Leary et al., 2004. 
England. 

 

 

At vurdere tro om 
årsager til psoriasis og 
undersøge sammen-
hæng mellem denne 
og humør, livskvalitet 
og helbredsstatus hos 
personerne med 
psoriasis, samt at måle 
oplevet stress og 
undersøge relationen 
med psykisk velvære 
og sværhedsgrad af 
sygdommen. 

40 patienter fra en 
ambulant klinik samt 
101 medlemmer af en 
patientforening. 

Køn: 58 M og 83 K.  

Gennemsnitsalder: 45 år 
(kvinderne var signifi-
kant yngre end mænde-
ne); gennemsnitlig 
sygdomsvarighed: 23 år. 

PSS. 

PDI. 

SAPASI. 

IPQ-R. 

HADS. 

Studiet indikerer, at over 60 % af 
patienterne har en tro på, at psykisk 
stress er en årsagsfaktor ift. sygdom-
mens fremkomst og udbrud 

Oplevet stress relateret til sindsstem-
ning og livskvalitet var ikke associeret 
til sygdommens sværhedsgrad. 

 

En stor andel af mennesker med psoria-
sis opfatter, at stress er en årsag til 
deres sygdom. Troen på en personlig 
årsagsopfattelse medfører større psyki-
ske vanskeligheder. 

Patientgruppen kan have brug for inter-
ventioner, hvor personen får mulighed 
for at identificere opfattelse af sygdom 
og behandling og dens indvirkning på 
handling og velvære.  

(86) Fortune DG et al., 2004a.  
England. 

 

  

At undersøge om og i 
hvilket omfang, pati-
enters funktionsevne, 
stress, bekym-
ring/lidelse, mestring 
og opfattelse af psori-
asis ændres som 
resultat af behandling. 

 

72 patienter i behand-
ling med PUVA. 

Køn: 45 M, 27 K. 

Gennemsnitalder: 42 år; 
sygdomsvarighed: 2-50 
år.  

Svarprocent: 100. 

PASI. 

PLSI. 

PDI. 

PSWQ.  

HADS. 

IPQ. 

 COPE Scale. 

 

Studiet har vist, at medicinsk behand-
ling af psoriasis har effekt på funkti-
onsevne og psoriasisrelateret stress 
oplevet af det aktuelle udvalg af 
patienter, men ikke på niveau af 
bekymring, opfattelse af psoriasis 
eller på de mestringsstrategier, pati-
enterne anvendte. 

Studiet tyder på, at fysisk bedring af 
huden ikke er tilstrækkeligt til at medfø-
re ændringer i patientens psykiske 
tilstand. Det kan skyldes, at ængstelse 
og bekymring har sammenhæng med 
kognitive aspekter som verdenssyn.  

For at reducere den fysiske og psykiske 
byrde af sygdommen kan patientgrup-
pen have brug for multidisciplinære 
undervisningsprogrammer, der kan 
bidrage med ændring i sygdomsopfat-
telse.  
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(87) Evers AW et al., 2005. 
Holland. 

 

   

At undersøge fysiske, 
psykiske og sociale 
faktorers rolle for 
psykiske vanskelighe-
der hos patienter med 
psoriasis og atopisk 
eksem. 

128 patienter med 
psoriasis og 128 patien-
ter med atopisk eksem 
fra en dermatologisk 
klinik ved University 
Medical Center ST Rad-
boud. 

Køn: 39 % M, 61 % K. 

Gennemsnitsalder: 48 
år; gennemsnitlig syg-
domsvarighed: 18 år. 

 

 

 

Hudens tilstand: 
9 punkts-skala.  

Kløe:  
4 punkts Likerts 
skala samt VAS. 

IRGL 

Disease Impact 
Scale. 

Illness Cognition 
Questionnaire. 

IRGL Social Func-
tioning Scale. 

Studiet indikerer, at 30 % af de under-
søgte patienter lider af et forhøjet 
niveau af ængstelse eller nedtrykthed. 

Specifikt indikerer studiet, at et høje-
re niveau af træthed, sygdomserken-
delse af oplevet hjælpeløshed og 
mindre oplevet social støtte bidrager 
signifikant til vanskeligheder for disse 
patienter.  

 

Faktorer som fysiske symptomer på 
træthed, psykisk erkendelse af hjælpe-
løshed og socialt beskyttende faktorer 
som oplevet social støtte ser ud til at 
spille en rolle for psoriasispatienters 
oplevelse af psykiske vanskeligheder. 

Patientgruppen kan have behov for en 
multidisciplinær tilgang, der har fokus 
på reduktion af træthed (fokus på søvn-
forstyrrelser, hvile-aktivitetsbalance) 
samt ændring af pessimistisk og hjælpe-
løs attitude ved at øge self-efficacy og 
mobilisere støtte fra betydningsbæren-
de andre. 

(92) Wahl AK et al., 2006. 
Norge. 

 

 

At undersøge, hvor-
dan personer med 
kronisk hudsygdom, 
herunder psoriasis, 
indlagt på dermatolo-
gisk afdeling mestrer 
opblussen af syg-
dommen. 

 

212 hospitalsindlagte 
patienter, 146 med 
psoriasis og 66 med 
atopisk eksem. 

Køn: 108 M og 104 K. 

Gennemsnitsalder: 48 
år. 

 

 

 

JCS.  

DLQI-N. 

The Perception of 
Living with Dis-
ease. 

 

Studiet viste, at optimisme, tro på sig 
selv og konfronterende strategier var 
de hyppigst anvendte strategier hos 
patienter op til indlæggelse. Disse 
strategier var også forbundet med 
højere livskvalitet. 

Kvinder bruger emotionelle strategier 
hyppigere end mænd. Og unge bruger 
emotionelle strategier hyppigere end 
ældre mennesker. 

Det kan tyde på, at mennesker, der har 
levet længere med psoriasis, udvikler 
individuel viden om deres sygdom, der 
gør dem mere uafhængige af støtte fra 
andre for at mestre problemer relateret 
til sygdommen. 

Studiet viser, at der er komplekse træk 
ved patienternes psykiske erfaringer, og 
at patientgruppen kan have behov for 
standardiserede tilbud, der integrerer 
psykiske interventioner og mestrings-
teknikker. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(81) Unaeze J et al., 2006. 
USA. 

 

  

At undersøge ændrin-
ger i specifikke aspek-
ter, i hvilke psoriasis 
kan indvirke på perso-
nen over tid, og be-
stemme socio-
demografiske og 
kliniske karakteristika 
associeret med hel-
bredsrelateret livskva-
litet og ændringer i 
helbredsrelateret 
livskvalitet over tid. 

484 patienter spurgt i 
1993 og 2004 (ud af 867 
patienter udspurgt i 
1993). 

Køn: 62 % M, 38 % K. 

Gennemsnitsalder: 53 år 
(i 2004). 

 

IPSO. Studiet viste, at punkter, der vurdere-
de psoriasis’ indvirkning på sociale 
aspekter og helbredsrelateret livskva-
litet, såsom sociale aktiviteter, ferie, 
rejseplaner og at få nye venner, var 
stabile. 

Over en tiårs-periode var forringelse 
af livskvalitet på grund af psoriasisre-
lateret fysisk fremtoning såsom uat-
traktivitet, forlegenhed/skam og at 
føle sig udstødt, formindsket signifi-
kant. 

Indvirkning af psoriasis på helbredsrela-
teret livskvalitet mindskes over tid.  

 

(75) Dubertret L et al., 2006. 
Europa. 

 

  

At undersøge patien-
ters perspektiv på 
psoriasis’ indvirkning 
på deres livsstil og 
velvære og opnå et 
perspektiv på effekt 
og tilfredshed med 
aktuelle tilgængelige 
behandlingsmulighe-
der. 

 

18.386 medlemmer af 
patientforeninger i 7 
europæiske lande (Fin-
land, Frankrig, Belgien, 
Holland, Tyskland, Itali-
en og Tjekkiet). 

Køn: 49 % M, 51 % K. 

Gennemsnitsalder: 30 
år; gennemsnitlig syg-
domsvarighed: 23 år. 

 

 

 

 

Spørgeskema 
udviklet i samar-
bejde med EU-
ROPSO og NPF. 

PDI. 

 70 % mente, at sygdommen havde 
en overordnet indvirkning på deres 
liv. 

 48 % rapporterer påvirkning af 
deres livskvalitet i forhold til fysisk 
fremtræden i forb. med sport og 
fritid 

 50 % rapporterer, at det at behand-
lingen er tidskrævende er det mest 
besværlige aspekt ved behandling, 
efterfulgt af manglende effekt. 

Sygdommens sværhedsgrad er asso-
cieret til de dele af kroppen, der er 
involveret. Det er patienternes selv-
vurderede oplevelse af sygdommens 
sværhedsgrad, der er afgørende for 
sygdommens indvirkning. 

Det er evident i dette studie, at psoria-
sis har en dyb indvirkning på patienter-
nes liv. 

Det er tale om komplekse forhold mel-
lem livskvalitet, psykiske vanskelighe-
der, sygdommens sværhedsgrad og 
patientgruppens behov for uddannel-
sestilbud. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(76) Uttjek M et al., 2007. 
Sverige. 

 

   

 

At finde ud af, hvor-
dan personer med 
psoriasis lever med 
sygdommen i deres 
hverdag, og om der er 
variation mellem køn. 

 

18 informanter, udvalgt 
fra tre sundhedscentre i 
Västerbotten efter 
alder, køn og distrikt 
blandt en større popula-
tion, der indgik i et 
tidligere studie. 

Køn: Ikke angivet. 

Alder: 37-74 år. 

Transskriberede 
interviews 

Studiet viste bl.a. følgende temaer 

 Marked by Visibility 

 Adjustment 

 Routinization 

 Quality of life 

Det sværeste ved at leve med psoria-
sis hos begge køn er at være mærket 
af sygdommens synlighed. 

Mestringsstrategier varierede ikke 
mellem køn. I stedet viste studiet 
individuelle forskelle. Informanterne 
valgte den mestringsstrategi, der 
passede ind i deres hverdag. 

Rutinedannelse og tilpasning til 
mærkningsprocessen udvikledes med 
alderen, hvorimod det at skjule og 
undgå var strategier, der blev anvendt 
af alle. 

De værste situationer opstår, når man 
er ung og i tiden efter sygdommens 
frembrud og inkluderer synlighed, 
følelse af at blive mærket, kampen for 
at skjule og frygten for at blive afvist. 

Familie, job eller en nær ven befordrer 
mestring. 

At være mærket er en del af den byrde, 
der er knyttet til sygdommen, og som 
kan lede til restriktioner i dagligdagen. 
Så længe mærkningsprocesser foregår i 
samfundet, kan patienterne have brug 
for støtte og hjælp til at undgå restrikti-
oner i dagligdagen. 

 

(89) Eghlileb AM et al., 2007.  
UK. 

 

 

 

 

 

At undersøge de for-
skellige måder, hvorpå 
psoriasis påvirker livet 
hos pårørende og 
partnere til patienter 
med psoriasis. 

 

63 ambulante patienter 
fra University Hospital 
of Wales, samt 63 part-
nere eller andre pårø-
rende. 

Køn: 40 M, 23 K.  

Alder: 20-80 år; gen-
nemsnitsalder: 51 år.  

Transskriberede 
interviews og 
patienters skriftli-
ge beretninger. 

Der blev identificeret seks forskellige 
domæner, hvor psoriasis har indvirk-
ning på de pårørendes liv:  

 Behandling 

 Psykisk indvirkning 

 Sociale forstyrrelser 

 Begrænsning i fritidsaktiviteter 

 Daglige aktiviteter 

 Personlige relationer 

Psoriasis påvirker ikke blot det daglige 
liv og den sociale funktion hos patien-
terne, men sygdommen har også en 
stor indvirkning på livskvaliteten hos 
familien og partnerne. 

Der er behov for at udvikle strategier, 
der også inkluderer partnere og familie. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(77) Watson T et al., 2007.  
Sydafrika. 

 

   

 

At undersøge de leve-
de erfaringer hos 
mænd og kvinder, der 
lider af psoriasis, samt 
indvirkning på disses 
selvopfattelse 

7 patienter med mange-
årig psoriasis inkl. ung-
domsliv og yngre vok-
senliv. 

Køn: 3 M, 4 K.  

Alder: 29-65 år. 

Sygdomsvarighed 11-60 
år. 

Patienternes 
skriftlige beretnin-
ger 

Fundene er syntetiseret i følgende 
temaer: 

 Psoriasis’ virkning på selvopfattelse 

 Behandling har betydning for selv-
opfattelse 

 Strategier for håndtering har be-
tydning for selvopfattelse 

 At finde mening med sygdommen 
har betydning for selvopfattelse 

Psoriasis opleves som et angreb på 
kroppen, der oplevedes med væm-
melse. 

Psoriasis medfører følelser som for-
tvivlelse og håbløshed 

Selvopfattelsen er afgørende i oplevel-
sen af, hvad det betyder at leve med 
psoriasis.  

Psoriasis er radikalt livsforandrende.  

Psoriasis opleves som en tumultfyldt 
rejse frem mod at genopbygge selv-
værd. 

At være ung med psoriasis er en altøde-
læggende oplevelse 

 

(82) Amatya B et al., 2008.  
Sverige. 

 

    

At vurdere psoriasis-
patientens perspektiv 
på kløe. 

20 ambulante patienter 
fra Karolinska Sygehus 
med kronisk plaque 
psoriasis og kløeintensi-
tet >4 p VAS. 

Køn: 7 M, 13 K. 

Alder: 30-55 år. 

 

Transskriberede  
interviews 

Kløe er et alment forekommende 
symptom. Smerte er lettere at hånd-
tere end kløe. 

Kløe beskrives som brændende for-
nemmelse eller som en uimodståelig 
følelse. Ubærlig kløe havde indvirk-
ning på oplevelse af livskvalitet i form 
af begrænset deltagelse i sociale 
aktiviteter og kunne medføre følelse 
af nedtrykthed. 

Denne undersøgelse tyder på, at kløe 
kan være alvorlig og kan påvirke patien-
ternes livskvalitet i svær grad. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(78) Magin P et al., 2009. 
Australien. 

 

   

At undersøge de psy-
kiske følger af psoria-
sispatienter, der følges 
i almen praksis og 
speciallægepraksis. 

29 patienter med lang-
varig psoriasis og varie-
rende sværhedsgrad. 
Inklusion af patienter 
stopper med datamæt-
ning. 

Køn: 11 M, 18 K. 

Alder: 25-71 år. 

 

Transskriberede  

interviews. 

Studiet viser følgende temaer: Frem-
toning og selvopfattelse. Hudens 
udseende definerer, hvordan patien-
ter opfatter sig selv. 

Adfærdsmæssige konsekvenser: 
Sociale aktiviteter er indskrænkede 
pga. fornemmelse af, at andre vil 
granske og dømme dem. 

Psykiske følger er hyppigst hos kvin-
der. Mænd er dog også tydeligt påvir-
ket af bekymringer ang. synlighed 
samt sociale og seksuelle aktiviteter. 

Symptomer på psykiske vanskeligheder 
blev årsagsmæssigt forbundet med 
oplevelse af forlegenhed, skam eller 
sociale begrænsninger forårsaget af 
undvigende adfærd. Dette er tydeligt 
for dem, der oplevede drilleri og mob-
ning som børn 

Patientgruppen har behov for social 
støtte, herunder af empatisk sundheds-
personale, samt accept af, at psoriasis 
kan have svækkende psykiske følger. 

(83) Globe D et al., 2009. 
USA. 

 

  

At undersøge patien-
ternes perspektiv på 
psoriasis’ indvirkning i 
livet. 

39 patienter udvalgt fra 
praktiserende læge med 
et bredt udsnit af klinisk 
sværhedsgrad er. 31 
patienter med svær 
psoriasis deltog i 4 
fokusgrupper, og 8 
patienter med mild til 
moderat psoriasis deltog 
i supplerende gruppe. 

Køn: 17 M, 22 K. 

Alder: Ikke angivet. 

Transskriberede 
Interviews 

Kløe samt revnet og tør hud har stor 
indvirkning på patienternes daglige 
aktiviteter.  

Den følelsesmæssige dimension af 
kløe beskrives af patienterne som: 
ubærlig, bekymrende, plagsom og 
irriterende. 

Den sensoriske dimension beskrives 
som: brændende fornemmelse, stik-
kende, myrekryb. Denne dimension er 
en signifikant markør for depression, 
ubehag og søvnforstyrrelser. 

Svær kløe har indvirkning på patien-
ternes liv i form af påvirket koncen-
trationsevne og fysisk aktivitet. Kløe 
påvirker nattesøvn, job eller skole. 

Kløe er et at de mest ubehagelige og 
plagsomme symptomer ved psoriasis, 
set fra patienternes perspektiv. 

Patientgruppen har behov for hjælp 
med dette betydningsfulde problem; i 
første omgang ved at udvikle et instru-
ment, der kan anvendes til at måle kløe 
i klinisk praksis. 
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Nr. Forfatter, År, Land Formål Informanter,  
Population 

Datamateriale, 
Måleinstrumenter 

Fund,  
Resultater 

Forfatterens konklusioner 
 og diskussion 

(84) Ljosaa TM et al., 2010. 
Norge. 

 

 

At beskrive prævalen-
sen af hudsmerter og 
hudgener rapporteret 
af patienter med 
psoriasis. 

139 ambulante og ind-
lagte patienter fra et 
universitetshospital i 
Oslo.  

Køn: 44 % M, 56 % K. 

Gennemsnitsalder: 51 
år. 

SCQ-18.  

Prævalens af 
hudsmerter og -
ubehag. 

BPI. 

PQAS.  

PASI.  

Studiet viste, at 

 41,7 % af patienterne rapporterede 
hudsmerter. 

 36,7 % af patienterne rapporterede 
hudgener. 

En signifikant højere andel af patien-
ter med smerte angav, at deres symp-
tom påvirker sindsstemning, søvn og 
relationer med andre mennesker, 
sammenlignet med den gruppe, der 
(blot) beskrev hudgener. Andre funk-
tioner som arbejde, enjoying life, 
daglige aktiviteter var også påvirket i 
højere grad hos de patienter, der 
beskrev hudsmerter end hos dem blot 
med hudgener. 

Undersøgelsen tyder på, at psoriasis-
relaterede hudsmerter og hudgener kan 
være et større problem for patienterne 
end hidtil antaget. 
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Studierne har mange forskellige formål, som ser ud til at samle sig i to hovedområder: At undersøge 

patientens og/eller familiens/partnerens perspektiv på sygdommens indvirkning i livet, og at under-

søge sammenhæng mellem mange forskellige faktorers betydning for patientens evne til at håndtere 

sygdom i forhold til funktionsniveau, velvære og livskvalitet. 

I en stor del af studierne udgør tidligere forskningsresultater det teoretiske grundlag. I de øvrige stu-

dier anvendes forskellige teorier til at åbne og belyse materialet, heriblandt Lazarus’ & Folkmanns 

teori om mestring (coping) og Leventhals common-sense model. Der er desuden anvendt teorier om 

hhv. smerte, selvopfattelse, stigmatisering, sygdomsaccept og kropsfænomenologi. Der er anvendt et 

bredt udsnit af måleinstrumenter, af hvilke PASI og PDI er de hyppigst anvendte. PASI bruges til at 

måle klinisk sværhedsgrad af sygdomme ved at vurdere grad af involveret hud, grad af rødme samt 

tykkelse af skællag. PDI anvendes til at måle psoriasis’ indvirkning på funktioner som daglige aktivite-

ter, arbejde, personlige relationer, fritidsaktiviteter og behandlingseffekt. Instrumenter, som måler 

grad af patologisk bekymring (PSWQ), depression (HADS), sygdomsopfattelse (IPQ) og individuelle 

strategier for mestring (COPE), er anvendt i mange af studierne (se bilag 5 for en samlet oversigt). 

 

I de følgende afsnit præsenteres analysens fund klyngevis. 

 

4.3 Sygdomsspecifikke faktorer 

I sagens natur vil et kronisk sygdomsforløb, når det undersøges ud fra et patientperspektiv, altid væ-

re individuelt. Materialet peger imidlertid på nogle generelle sygdomsspecifikke faktorer, som har 

indflydelse på sygdomsforløbet for patienter med psoriasis. Blandt disse faktorer er sygdommens 

synlighed, sygdommens svingende natur og tidspunktet for sygdommens debut. 

 

4.3.1 Sygdommens synlighed 

Der er i studierne bred enighed om, at synlighed er særegen for sygdommens natur og har stor be-

tydning for, hvordan patienter håndterer sygdommen. I et fælleseuropæisk studie rapporterede 48 % 

af patienterne, at deres livskvalitet var påvirket i relation til fysisk fremtræden (75). Det mest vanske-

lige ved at leve med sygdommen for både mænd og kvinder er oplevelsen af at være mærket af syg-

dommen (76-79). Oplevelserne bliver beskrevet som fornemmelser af, at andre vil granske og døm-

me patienterne, deres karakter og indre verden efter deres huds udseende (78) eller rettere deres 

egen opfattelse af hudens udseende (79). Specielt er patienterne bekymrede for at blive dømt for at 

have dårlig hygiejne eller at sygdommen er smittende (78). Denne opfattelse er især tydeligt hos 

patienter, der har oplevet drilleri og mobning som børn (76,78). Følelsen af at være mærket af syg-
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dommens synlighed beskrives som ”like an ever-present shadow for most of them, especially in out-

groups and public places” (76) s. 371. Synlighed er et så gennemgående tema i materialet, at det 

også optræder som en del af data i de øvrige klynger.  

 

4.3.2 Sygdommens svingende natur 

Sygdommen er karakteriseret ved sin svingende natur og deraf følgende svingende forløb. Studier 

viser, at patienterne oplever sygdomsforløbet som en fysisk og tumultfyldt rejse, mens sygdommen 

breder sig, og det ene udbrud afløser det andet (77), eller som en evig ond cirkel, hvor patienterne i 

perioder kan fungere normalt for i det næste at være næsten isoleret. En symptomfri periode kan 

opleves som at komme ud af et fængsel.  Det svingende forløb kan betyde, at hvor akkumuleret tab 

af tidligere selvopfattelse ikke erstattes af et nyt billede, kan patienterne opleve formindsket selv-

værd og selvtillid (79). 

 

4.3.3 Debuttidspunktets betydning 

En række studier tyder, på at patientens alder ved sygdommens debut (onset) måske er den mest 

betydningsfulde faktor for sygdomsforløbet (76-78). Denne faktor ser ud til at hænge sammen med, 

at mærkningsprocessen begynder så tidligt. Oplevelsen af at være ung og single og lide af en grim 

sygdom som psoriasis beskrives som altødelæggende. Patienter fortæller i tilbageblik, at de som un-

ge betragtede deres kroppe med væmmelse og formodede, at ingen person nogensinde ville ønske 

at være partner med dem (77). 

Et studie peger på, at tiden lige efter sygdommens debut også er en betydende faktor i sygdomsfor-

løbet. Denne periode kan være fyldt med frygt for at skulle leve med sygdommen og konsekvenserne 

i dagligdagen. Oplevelsen af sygdommens kroniske egenskab og en viden om, at man ikke kan blive 

helbredt hverken ved egen eller andres hjælp, skildres som meget nedtrykkende. Disse bekymringer 

var stærkest hos patienter under 30 år og blev udtrykt som tanker om hverken at have en partner, et 

job eller en nær ven at sætte sin lid til (76). 

 

Sammenfattende viser studierne, at grundvilkår som sygdommens synlighed og svingende natur har 

afgørende betydning for patienterne, ikke mindst hvis debuttidspunktet ligger i ungdomsperioden.  

 

4.4 Patientgruppens selvoplevede sygdomsbyrde 

Adskillige studier viser, at patienter med psoriasis lider betydeligt under sygdommens indvirkning på 

det daglige liv, både i forhold til generel helbredsrelateret livskvalitet, til sygdomsspecifik livskvalitet 
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og i forhold til livskvalitet som levet erfaring (75,76,80,81). En norsk undersøgelse viser, at patienter 

med psoriasis oplever reduceret generel helbredsrelateret livskvalitet inden for alle otte begrebs-

mæssige domæner, der omhandler: selvrapporteret generelt helbred, fysisk funktion, kropslig smer-

te, mentalt helbred, fysisk rollebegrænsning, følelsesmæssig rollebegrænsning, vitalitet og social 

funktion (79). Blandt europæiske medlemmer af patientforeninger angav 70 % af patienterne, at 

sygdommen havde en generel indvirkning på deres liv (75). Når patienterne selv fortæller, viser et 

svensk studie, at de selv efter mange år med sygdommen oplever, at psoriasis har indvirkning på 

deres livskvalitet. De føler sig aldrig rigtigt friske og føler sig begrænsede i deres liv (76). 

Det træder tydeligt frem i studierne, at sygdommens kliniske udbredelse og vurderede sværhedsgrad 

ikke har sammenhæng med, hvordan patienterne vurderer sygdomsbyrden og oplever deres livskva-

litet påvirket. Det er den selvoplevede alvorsgrad af symptomer og udbrud, der er en nøglefaktor i 

forløbet og er betydningsfuld i forhold til, hvor godt patienterne håndterer sygdommen (75,80).  

I de følgende underafsnit præsenteres den selvoplevede sygdomsbyrde opdelt på hhv. fysisk, psykisk 

og social sygdomsbyrde. Denne opdeling repræsenterer naturligvis en forenkling, idet byrderne 

hænger uløseligt sammen, men skal tjene til at give et klarere overblik over og en struktur for sam-

menligning af de mange faktorer, der er knyttet til livet med sygdommen. 

 

4.4.1 Fysisk sygdomsbyrde: kløe, hudsmerter og ubehag 

Det samlede materiale antyder, at der inden for feltet har været størst interesse omkring patienters 

perspektiv på sygdommens psykiske og sociale byrde og knap så stort fokus på, hvilke fysiske symp-

tomer der har betydning for patienterne og giver problemer i dagligdagen. Et hyppigt citeret studie 

blandt patienter med svær sygdom indikerer dog, at sygdommen er forbundet med en omfattende 

oplevelse af kropslig lidelse, der i fysisk forstand beskrives som smerter og nedsat bevægelighed (79). 

Flere nyere undersøgelser tyder på, at den fysiske byrde i form af kløe (82,83) samt hudsmerte og 

ubehag i huden (84) sandsynligvis er større end hidtil antaget både hos patienter med svær og pati-

enter med mild sygdom.  

Især fremhæver flere af studierne kløe som et af de mest ubehagelige og plagsomme symptomer ved 

psoriasis. Kløen beskrives som ubærlig, bekymrende, plagsom og irriterende, og den sensoriske di-

mension beskrives som brændende, stikkende og myrekryb (83). Det ser ud til, at de sensoriske ople-

velser kan være alvorlige og påvirke koncentrationsevne, daglig aktivitet, fysisk aktivitet, seksuel akti-

vitet og nattesøvn (82,83). I et af studierne (83) fremhæves, at der er behov for at udvikle instrumen-

ter, der kan måle kløe i klinisk praksis, så man bedre kan hjælp patientgruppen med dette betyd-

ningsfulde problem; i første omgang ved at anerkende problemstillingen. 
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Selve behandlingen opleves som plagsom (75) og som en fysisk byrde, der er ubehagelig, smertefuld 

og tapper patienterne for tid og energi. Det gælder både den daglige hjemlige behandling og behand-

ling på sygehus eller klinikker samt evt. bivirkninger som svie, smerte, lugt og kosmetiske gener fra fx 

tjærepræparater (77,79). Hvis behandlingen opfattes som genefyldt og ikke virksom, kan behandling 

eller ikke-behandling være et valg mellem pest eller kolera (77). Behandlingsbyrden beskrives som en 

kamp for at holde sig på ret køl hele tiden, fanget i en balance mellem at behandle eller ikke at be-

handle huden (79). 

 

4.4.2 Psykisk sygdomsbyrde: ændring af selvopfattelse 

Adskillige af studierne peger på, at patienter med psoriasis lider af forhøjet niveau af ængstelse, ned-

trykthed og depression (75,80,85,86). Resultaterne af disse tværsnitsstudier efterlader ikke tvivl om, 

at sygdommen har psykiske implikationer, men er baseret på måleinstrumenter bl.a. udviklet til at 

stille psykiatriske diagnoser, og studiernes design er ikke velegnede til at indfange årsagssammen-

hænge og de finere nuancer i patienternes opfattelser. I et australsk studie, hvor patienterne også 

fortæller om oplevelse af depression og ængstelse, er symptomerne ikke tegn på klart definerede 

psykiatriske diagnoser, men snarere årsagsmæssigt forbundet med oplevelser af forlegenhed, skam, 

eller social begrænsning relateret til sygdommens lokalisation og synlighed (78). 

 

Studier, der ligeledes undersøger patienternes levede erfaringer, viser, at der er tale om komplicere-

de sammenhænge, når man skal forsøge at forstå sygdommens psykiske implikationer. De kropslige 

forandringer af sygdommen samt graden af synlighed kan medføre ændret selvopfattelse. Patienter 

oplever, at der ingen grænser er for sygdommens invadering af kroppen, og oplever sygdommen som 

en fjende, der angriber det fysiske selv.  De beskriver deres kroppe som krænkede, urene, ulækre og 

mærkelige (79). Angrebet på kroppen opleves som uskønt, pinligt og ydmygende, hvilket kan føre til 

følelse af hjælpeløshed og magtesløshed, især hvis det er forbundet med ikke at kende til sygdom-

mens årsager, virkning eller mulighed for hjælp eller trøst (77). Det konkluderes, at psoriasis kan væ-

re radikalt livsforandrende ved at ændre på den enkeltes relation til sig selv og dermed medføre en 

dekonstruktion og fragmentering af selvet (77). 

Der er et betydeligt udvalg af følelser relateret til det ændrede selvbillede. Det kan være følelser som 

fortvivlelse, melankoli, aggression og sårbarhed (77), depression og ængstelse (78,87,88) samt forle-

genhed og skam (78). Den største følelsesmæssige byrde fandtes hos kvinder, men mænd var også 
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tydeligt påvirkede af bekymringer om synlighed og oplevelse af begrænsning af sociale og seksuelle 

aktiviteter (76,78). 

 

4.4.3 Social sygdomsbyrde: ændring af selvopfattelse medfører social sårbarhed 

Flere studier viser, at sygdommen har betydelig indvirkning på patientgruppens sociale funktion 

(80,81). Det drejer sig om indvirkning på aspekter som ferie, rejser, og at få nye venner (87), fritidsak-

tiviteter som sport, svømning, gymnastik, job og skole (75) samt skønhedspleje og kulturelle arran-

gementer (78). 

Selvopfattelse i samspil med omgivelsernes reaktion og patientens tolkning af denne reaktion kan 

medføre social sårbarhed. Patienterne overfører deres egne tanker og følelser om hudens udseende 

til andre mennesker, og lider under, hvad de tror andre mener om dem (79). De fleste patienter op-

levede, at deres krop ikke længere understøttede almindelige sociale aktiviteter. 

Mange patienter beskrev frygten for at blive afvist i sociale sammenhænge som en væsentlig faktor. 

Frygten for at blive afvist kommer til udtryk i et stærkt ønske om at skjule sygdommen, at gøre den 

ikke-synlig.  Patienterne taler om, at sygdommen har nogle regler, man skal lære at overholde (77), 

og om en daglig kamp for at skjule sygdommen, hvilket sker ved at dække læsioner med tøj eller 

kosmetik. Det er især skælsætningen, der er en plage for patienterne, og i dagligdagen indgår hyppigt 

skift af tøj, ekstra tøjvask og ikke mindst ekstra daglig rengøring for at fjerne skæl fra senge, gulve og 

stole. Patienternes anstrengelser for at skjule sygdommen er meget tids- og energikrævende, hvilket 

ofte kan medføre alvorlig indskrænkning af livsstil og daglige aktiviteter (76,78,79). 

Flere studier fremhæver, at det ikke blot patienten, der er påvirket af sygdommen, men hele famili-

en. Patienterne fortæller selv, at de i perioder med aktiv sygdom oplever sig som en byrde for deres 

nærmeste (79). Et nyere engelsk studie viser, at mange aspekter af familiens eller partnerens liv kan 

være påvirket. Det drejer sig først og fremmest om mere husarbejde i forbindelse med behandling af 

huden samt fjernelse af skæl og behandlingsmidler. Hertil kom bekymring for patienten, social ind-

skrænkning grundet forlegenhed eller patientens behov for hjælp, begrænsning i fritid og ferie samt 

stressfulde relationer til patienten og andre. Endelig fortalte informanterne om påvirket samliv (89). 

 

Sammenfattende viser datasammenligningen, at graden af selvoplevet sværhedsgrad og vurdering af 

symptomernes betydning er afgørende for, hvordan sygdomsbyrden opleves. Sammenligningen vi-

ser, at sygdommen kan have dyb indflydelse på både patienternes og familie/partneres daglige liv. 

Kropsopfattelse og selvopfattelse ændres på en måde, der øger patientgruppens sociale sårbarhed. 

Frygten for at blive afvist fremtræder som et væsentligt grundlag for planlægning og handling i dag-



35 

 

 

liglivet.  Sammenligningen viser også, at det ikke blot er sygdommens synlighed, men også kløe og 

smerter i huden, der har betydning for oplevelse af restriktioner i dagligdagen.  

 

4.5 Personlige faktorer 

Datasammenligningen viser en tendens til, at studierne positioneres i to retninger: En retning, som 

peger på, at kendskab til patienternes opfattelse og tolkning af sygdom er et betydningsfuldt ud-

gangspunkt, og en anden retning, der vægter kendskab til det særlige ved patientgruppens me-

stringsstrategier som en væsentlig forudsætning for at hjælpe og støtte patienter med psoriasis. 

 

4.5.1 Sygdomsopfattelse  

Data fra flere studier understøtter en hypotese om, at patienternes sygdomsopfattelse har større 

betydning for den oplevede funktionsindskrænkning end selve sygdommens udbredelse og alvors-

grad, og at der er en sammenhæng mellem sygdomsopfattelse og oplevede psykiske vanskeligheder 

(85-87,90). Sygdomsopfattelse er i disse studier patientens opfattelse af potentielle årsager til syg-

dom, oplevede konsekvenser af sygdom, opfattelse eller tro på helbredelse af og kontrol over syg-

dom samt sygdomsidentiteten, hvilket omfatter bekymring om de symptomer, patienten oplever 

som en del af sin tilstand.  

Et studie viser, at medicinsk behandling af psoriasis har effekt på fysisk funktionsevne og oplevelse af 

sygdomsspecifik stress, men ikke på patienternes bekymring, opfattelse af sygdommen og strategier 

for håndtering af sygdommen. Selv når der var væsentlig bedring af den klinisk vurderede sværheds-

grad af sygdommen, ændrede det ikke på patientgruppens oplevelse af psykiske vanskeligheder eller 

på de strategier, gruppen anvendte til at håndtere sygdommen, fx at skjule den (86). Denne proble-

matik kan hænge sammen med, at ængstelse og bekymring i højere grad er relateret til de kognitive 

aspekter som sygdomsopfattelse end til de adfærdsmæssige aspekter som mestringsstrategier 

(86,87). 

Studier viser, at over 50 % af adspurgte patienter har en tro på, at personlige årsagssammenhænge 

som stress er årsag til psoriasis og efterfølgende opblussen (90,91). Patienter, der tror at sygdomsår-

sager er følelsesmæssigt betinget, oplever væsentligt større sygelig bekymrethed end de patienter, 

der tror at sygdommen skyldes fysiske årsager (86). Stress som årsagstro er associeret med dårligere 

psykisk velvære (90) og nedsat kendskab til egenomsorgshandlinger (91). Et engelsk studie har vist, at 

forskelle i den måde, patienter og partnere tænker om sygdom på, kan have indvirkning både på 

begge parters psykiske velvære og på det kliniske resultat (88). 
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4.5.2 Mestringsstrategier 

Studier inden for sygepleje (92), psykologi (93) og medicin (76) har undersøgt sammenhæng mellem 

sygdom og hvordan patienter meningsfuldt håndterer hverdagen med sygdom. Forskerne anvendte 

Lazarus’ & Folkmanns teori om mestring, fordi den tilbyder et perspektiv, der anerkender, at patien-

terne udvikler strategier for håndtering i interaktion med omgivelserne. I studierne indgår antagelser 

om, at det er vigtigt at kunne forstå den måde, patienten har valgt at handle på, for at yde støtte og 

pleje til patienten. 

Et studie, som har undersøgt generelle måder at håndtere sygdommen og hverdagen på hos patien-

ter med kronisk sygdomme, viser, at patienter med psoriasis ikke anvendte mestringsstrategier nær 

så ofte som kontrolgruppen, hvilket var særligt udtalt mht. social støtte. Dette tolkes som udtryk for, 

at mange af de vanskeligheder, patienterne oplever, overstiger mestringsressourcerne hos patienten, 

familien og det sociale netværk (93). Et andet studie viser, at det at have en familie, et job eller en 

nær ven, at være til nytte eller at føle sig godt tilpas, var faktorer, der befordrede mestring og kunne 

få patienterne til at glemme, at de havde psoriasis (76). 

Resultaterne fra et norsk studie, der specifikt undersøger, hvordan personer med svære udbrud 

håndterer sygdommen, peger mere i retning af, at sygdomsvarighed, alder og køn har betydning for 

valg af strategi (92). Kvinder og unge bruger emotionelle strategier hyppigere end mænd og ældre 

mennesker. Varighed af sygdommen har betydning for, hvordan patienter vælger at handle. Wahl 

konkluderer, at jo længere en person har haft sygdommen, jo hyppigere bruges en tro-på-sig-selv-

strategi. Det modsatte ses i forhold til støttende strategier: jo kortere varighed af sygdom, jo hyppi-

gere anvendes støttende strategier.  Det tyder på, at mennesker, der har levet længere med psoria-

sis, udvikler individuel viden om deres sygdom, der gør dem mere uafhængige af støtte fra andre 

mennesker i forhold til at håndtere problemer relateret til sygdommen (92). 

Fund fra et andet studie peger dog i retning af, at patienter uanset køn vælger den strategi, der pas-

ser ind i deres daglige liv. For at tilpasse sig sygdommen transformerede patienterne behandling og 

strategier til at skjule sig til hverdagsrutiner ligesom at børste tænder (76). 

 

Sammenfattende kan studierne bidrage til en forståelse af, at kognitive faktorer som sygdomsopfat-

telse og adfærdsmæssige valg af strategier for at håndtere sygdommen i dagligdagen har betydning 

for sygdomsforløbet. Patienter med psoriasis anvendte dog ikke mestringsstrategier nær så ofte som 

kontrolgruppen, i særdeleshed ikke mht. social støtte. Det ser ud til, at der hos patienter med psoria-

sis er tendens til at forklare sygdommen ud fra personlige årsagssammenhænge, hvilket får negativ 

indvirkning på funktionsevne og livskvalitet. Det ser desuden ud til, at yngre mennesker har størst 
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behov for støtte til at håndtere sygdommen, hvorimod ældre patienter og patienter, der har haft 

sygdommen i lang tid, udvikler en tro-på-sig-selv-strategi og transformerer behandling og strategier 

til at skjule sygdommen til hverdagsrutiner. 

 

4.6 Syntese af analysens fund 

Datasammenligningen har vist en række faktorer, som er konstituerende for sygdomsforløbet og 

dermed har indvirkning på psoriasispatienters livskvalitet, funktion og velvære. En syntese af funde-

ne er vist i modellen nedenfor og uddybes i det følgende. 

 

 

 

Figur 3: Betydningsfulde faktorer for psoriasispatienters håndtering af sygdom i dagligdagen. 

  

Modellen illustrerer, at sygdomsforløbet konstitueres i et samspil mellem faktorer, grupperet i hhv. 

sygdomsspecifikke faktorer, selvoplevet sygdomsbyrde samt personlige (og omgivelsesmæssige) 

faktorer. Modellen viser for hver klynge et udvalg af mange faktorer, som hver især, og i et kom-

plekst samspil med øvrige faktorer, har betydning for, hvor godt patienten kan håndtere sygdommen 

i dagligdagen og opnå bedre funktion, velvære og livskvalitet. 
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Sammenfattende har datasammenligningen vist, at sygdommens synlighed er en faktor, som har 

indgribende betydning for selvopfattelse, social sårbarhed og daglige aktiviteter i det hele taget. Det 

er ikke den kliniske udbredelse af psoriasis, som har betydning, men derimod den selvoplevede syg-

domsgrad forårsaget af synligheden, som har betydning for, hvor tung sygdomsbyrden opleves, og 

for hvilke mestringsstrategier patienter vælger.  Analysen tyder desuden på, at der er en sammen-

hæng mellem sygdomsopfattelsen og hvor tung sygdomsbyrden opleves, og at denne sammenhæng 

har betydning for, hvordan patienter vælger at handle. Sygdomsbyrden synes tungere, hvis opfattel-

sen af årsager til sygdom er funderet i personlig årsagstro. Endvidere tyder analysen på, at personlige 

relationer til familie og partnere er en faktor med betydning for graden af social sårbarhed og ople-

vet sygdomsbyrde, samt at forskelle i sygdomsopfattelse mellem patienter og deres partnere har 

betydning for begges livskvalitet. 

Analysen af de sygdomsspecifikke faktorer tyder på, at alderen ved sygdommens debut og tiden lige 

efter sygdomsdebuten er faktorer, der er særlige for sygdommens natur. Tidlig debut af sygdommen 

påvirker sygdomsbyrden og tilsyneladende også personlige faktorer som sygdomsopfattelse og 

kropsopfattelse, mens sygdomsdebut i voksenlivet ikke er forbundet med så store følelsesmæssige 

belastninger. Som en særlig sygdomsspecifik faktor ses sygdommens svingende natur. Den selvople-

vede alvorsgrad af sygdommen og hyppigheden af udsving i sygdommen ser ud til at have betydning 

for, hvor godt patienterne kommer sig mellem hvert udbrud, når det drejer sig om sygdommens på-

virkning af selvoplevelse og psykiske vanskeligheder. 

 

5 Diskussion 

Afsnittet indledes med en vurdering af undersøgelsens kvalitet og en diskussion af undersøgelsens 

begrænsninger.  Herefter følger en diskussion af undersøgelsens fund. 

 

5.1 Undersøgelsens kvalitet og begrænsninger 

Ved vurdering af kvalitativ forskning anvendes begreber som gyldighed og pålidelighed. Gyldighed 

skal her ses som spørgsmål om overensstemmelse gennem alle undersøgelsens faser, mens pålide-

lighed vedrører fundenes troværdighed (53).  Metodens begrænsninger er knyttet til kompleksiteten 

ved at sammenligne og syntetisere evidens fra forskellige discipliner og metodologier (51). Kvalitets-

kriterier i et integrativt review omhandler derfor krav om eksplicitet og transparens i alle metodens 

faser (51). Til kritisk vurdering anvendtes de kvalitetskriterier, der er beskrevet i forbindelse med 
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udvikling af denne metode som ramme for diskussionen (51,52). Herudover inddroges enkelte andre 

relevante kilder omhandlende kritisk vurdering af litteraturstudier. 

 

Kvaliteten i et integrativt review starter med et veldefineret problem og formål samt valg af metode 

(52). I specialets indledende afsnit er der argumenteret for problemstillingen på baggrund af viden-

skabelig litteratur. Jeg har vist, at sygepleje til patienter med psoriasis er et sparsomt undersøgt om-

råde, samt argumenteret for relevansen af at indlede en undersøgelse af patientgruppens behov for 

systematisk patientuddannelse i Region Midtjylland. Der er argumenteret for, at et integrativt review 

er velegnet som metode til at undersøge den videnskabelige viden rundt om en patientgruppes be-

hov for patientuddannelse.  Metoden er indledningsvis beskrevet kort, så det er muligt for læseren at 

følge og vurdere fremgangsmåden, efterhånden som den foldes ud.  Jeg har holdt mig tæt op ad 

metoden og forsøgt at beskrive de valg, der er foretaget undervejs. 

Fordi metoden er kompleks, ligger der i kriterierne et ideal om, at et review udføres af et team med 

ekspertise i forhold til indhold og metode (52). Dette har ikke været muligt at opfylde i denne sam-

menhæng, men jeg har haft ekspertisen omkring patientgruppen i kraft af mange års klinisk erfaring, 

min vejleder har metodologisk ekspertise, og jeg har fået rådgivning og assistance fra en forsknings-

bibliotekar til beskrivelse af søgestrategi og udførelse af søgninger. 

 

Det næste punkt, som ifølge kriterierne må vurderes kritisk, er, om litteratursøgningen har været 

tilstrækkelig grundig til at identificere alt relevant materiale (52). Problemformuleringen er central i 

denne vurdering, da den danner baggrund for litteratursøgningen, udvælgelse af abstrakts, den kriti-

ske læsning og vurdering af studierne (51). Hvis den ikke defineres og oversættes præcist nok, forrin-

ges søgningen (60). De indledende søgninger viste et sparsomt materiale om sygepleje til patient-

gruppen med psoriasis, patienters behov for sygepleje og patientuddannelsestilbud, men samtidig et 

spredt materiale rundt om sygdommens indvirkning på patientgruppens livskvalitet, funktion og vel-

være inden for andre discipliner som medicin og psykologi. For at for at få indblik i dette materiale på 

systematisk vis valgte jeg at bygge et teoretisk stillads rundt om begrebet behov. Dette sikrede en 

oversættelse af problemformuleringen ved at definere søgeord bedst muligt i forhold til indeksering i 

de forskellige baser og forskningslitteraturen omkring begrebet.  Denne strategi øgede søgningens 

sensitivitet i forhold til at identificere flest mulige faktorer, men bidrog samtidig med lav specificitet 

og dermed et stort arbejde med at sortere irrelevante artikler fra. Resultatet blev et stort datamate-

riale, der på den ene side er berigende ved at give indblik i mange faktorer, men på den anden side 

har været en alvorlig udfordring at komme i dybden med.  Ideelt set bør al relevant litteratur inklude-
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res i et review (51). Grundet den brede søgning kunne flere studier have været inkluderet og tjent til 

datamætning eller have belyst problematikkerne yderlige. 

 

En veldefineret litteratursøgningsstrategi er kritisk for at sikre stringens og gyldighed. (51). Trods en 

omhyggelig strategi er der fortsat risiko for, at relevante studier er overset. Søgning i basen Web of 

Science kunne eventuelt afstedkomme flere studier med psykologisk, pædagogisk eller samfundsvi-

denskabelig baggrund (53).  I kriterierne ligger et krav til, at litteratursøgningen omfatter ikke-

indekseret litteratur (51). Det kan dreje sig om materiale som konferenceabstrakts, rapporter og 

upublicerede studier (31). Ud over kædesøgning fra relevante artikler og håndsøgning i referenceli-

ster på inkluderede artikler har jeg foretaget stikprøvekontrol i enkelte sygeplejevidenskabelige tids-

skrifter. Bortset fra Dermatology Nursing er valget af tidsskrifter foretaget i forhold til, at de dækker 

temaer som kronisk sygdom, patientuddannelse og livskvalitet, og ikke ud fra erfaringer om, at de 

kunne indeholde artikler om mit specielle område. Et yderligere aspekt, der kan have betydning for, 

at relevante artikler ikke er inkluderet, skal ses i forhold til de valgte inklusionskriterier for sprog.  

Litteratursøgningen afdækkede flere studier på spansk, fransk, tysk og polsk, der ud fra titel og ab-

strakt, kunne være interessante (94). Den generelt høje genfinding undervejs i søgeprocessen tyder 

på, at søgning har givet et dækkende billede af den tilgængelige litteratur ud fra de valgte søgeord 

(60), men relevante artikler blandt den ikke-indekserede litteratur og på andre sprog end de inklude-

rede kan være overset.  

 

Et tredje område, der må vurderes kritisk, er begrænsninger knyttet til, hvorvidt materialets kvalitet 

er vurderet og taget i betragtning (51). Mange studier havde svagheder i forhold til de definerede 

kvalitetskriterier, men kvaliteten var generelt høj. De studier, hvis kvalitet jeg vurderede som mindre 

høj, blev i mindre grad inddraget i analysen, fx et engelsk studie (85), hvor det var vanskeligt at gen-

nemskue resultatet, og en polsk tværsnitsundersøgelse (32), hvor problemstillingen var mangelfuldt 

beskrevet og spørgeskemaet kun delvis valideret. En kritik mod den måde, hvorpå jeg har defineret 

kvalitet i de inkluderede studier, kan ligge i, at der indgår forholdsvis mange tværsnitsstudier, hvor 

værdien bl.a. ligger i måleredskabets psykometriske egenskaber, og hvor det kunne være relevant 

med en dybere analyse og sammenligning af de anvendte instrumenter (95). Eftersom hensigten 

med integrative reviews ikke er at sammenligne evidens, men opnå indsigt i og dybere forståelse af 

den eksisterende viden rundt om patienternes livskvalitet, har jeg vurderet, at et sådant tidskræven-

de arbejde ikke ville give mening. 
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Studiernes kvalitet er bl.a. vurderet ud fra, om informanter og udvalg i en population er relevante og 

genkendelige i en dansk kontekst. En begrænsning i undersøgelsen kan udspringe af den generelt 

høje gennemsnitsalder og lange sygdomsvarighed hos informanter og udvalg, hvor patienternes erfa-

ringsgrundlag kan være dannet ud fra kontekster, der på nuværende tidspunkt kan være mere end 

en generation gamle. Man kan fx stille spørgsmålstegn ved, om de psykosociale vanskeligheder, som 

de pågældende patienter oplevede i forbindelse med deres sygdom som unge, vil være tilsvarende i 

dag. Men jeg har vurderet, at det er tilsvarende svært at få en sygdom som psoriasis i dag, hvor bl.a. 

krop og iscenesættelse spiller en stor rolle (96). 

 

Endelig må man forholde sig kritisk til, at der i dette review indgår studier fra tre discipliner (97). Det 

er en stor udfordring at sætte sig ind i de forskellige discipliners forskningstraditioner, metoder og 

begrebsapparater, og det kan medføre risiko for misforståelse af begrebers betydning og anvendelse 

og dermed for fejlfortolkning både af studiets kvalitet og resultat. 

Sluttelig indgår vurdering af forskerens faglige kvalifikationer og processen omkring dataanalyse (51). 

Som utrænet reviewer har jeg til tider oplevet det udfordrende at bevare overblikket over alle data. 

På dataanalyseniveau bestod udfordringen især i at være tro mod forskernes resultater og alligevel 

som forsker vælge at trække nogle resultater mere frem end andre og placere dem i en ny kontekst. 

Troværdigheden i denne proces beror på at udvikle en systematisk analysemetode (52). Mere erfa-

ring ud i kodning af data og en medforsker til at vurdere og validere kodeprocessen, valg af temaer 

og dannelse af klynger ville formentlig have kvalificeret undersøgelsens fund og gjort det muligt for 

mig i højere grad at få øje på andre mulige mønstre og sammenhænge. Kendskab til og brug af et 

analyseprogram som NVivo7 kunne have kvalificeret processen med at håndtere og kode data speci-

elt i forhold til at bevare systematik ved revideringer undervejs (98). 

Undersøgelsens metodeafsnit, min datapræsentation, omhyggelige referencer til studiernes resulta-

ter samt mit bilagsmateriale giver læseren mulighed for at vurdere den del af undersøgelsens kvali-

tet. Fundenes gyldighed skal vurderes i lyset af ovennævnte begrænsninger, men trods disse vurde-

rer jeg, at fundene kan give en bred og dybere indsigt i betydende faktorer, der kan indgå i overvejel-

ser over patientgruppens mulige behov for patientuddannelsestiltag. Fundene og deres pålidelighed 

diskuteres i det følgende afsnit.  

 

                                                           

7
 NVivo er et softwareprogram, der tilbyder en række muligheder for håndtering og organisering af data. Pro-

grammet kan blandt andet kvalificere arbejdet med at kode og organiserer data, udvikle begreber og begrebs-

mæssige sammenhænge samt sikre dokumentation, gyldighed og pålidelighed (98). 
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5.2 Diskussion af undersøgelsens fund 

De studier, der indgår i analysen, har med en enkelt undtagelse(32) ikke haft det eksplicitte formål at 

undersøge, hvilke behov for intervention patienter med psoriasis har for at kunne håndtere syg-

dommen. Kun i et enkelt studie indgik overvejelser i forhold til følgesygdommes indvirkning på livs-

kvalitet og helbred (76), hvilket kan hænge sammen med, at ny ætiologisk viden om sygdommen 

endnu ikke forskningsmæssigt er slået igennem. Studierne rummer adskillige forslag fra de sund-

hedsprofessionelle vedrørende de former for intervention, der vil kunne hjælpe patientgruppen. Det 

drejer sig først og fremmest om forslag til multidisciplinære tiltag (85-87), og der peges på, at samar-

bejde med patient, familie og andre nærtstående er vigtigt (89,93). Selv om hovedparten af forslage-

ne ikke baserer sig på patienternes faktuelt udtrykte behov, giver studierne, når de sammenlignes, en 

bred indsigt i, på hvilke områder patienternes livskvalitet er påvirket, og hvordan sygdomsbyrden 

opleves af et bredt udsnit at patienter og et mindre udsnit af partnere og familiemedlemmer. 

 

I indledningen problematiseredes det udfordrende ved at inddrage patientgruppens sygdomsspeci-

fikke ”world of disease” i overvejelser over udvikling af strukturerede patientuddannelsesforløb. Min 

undersøgelse viser overordnet, at patientgruppens erfaringer med sygdommen kan forstås i kom-

plekse sammenhænge mellem selvoplevet sygdomsbyrde, personlige faktorer samt sygdomsspecifik-

ke grundvilkår. Her er identificeret en række betydende faktorer knyttet til sygdommen og dens for-

løb, der ser ud til at have betydning for psoriasispatienters livskvalitet, og som dermed er væsentlige 

at tage i betragtning i overvejelser om patientuddannelsestiltag målrettet patientgruppen. I det føl-

gende vil jeg diskutere nogle udvalgte faktorer, der ser ud til at spille særlig rolle for patientgruppens 

sygdomsverden. Her er valgt faktorerne sygdomsopfattelse, synlighed og debuttidspunktets betyd-

ning, og det kunne også have været yderst relevant at diskutere faktorer som kløe/smerte og part-

ner-/familierelationer. I diskussionen inddrages nyere dansk forskning om kronisk sygdom og pati-

entuddannelse samt anden relevant litteratur.  

 

5.2.1 Sygdomsopfattelse som faktor i forhold til patientgruppens behov 

Et væsentligt fund i analysen er, at patienters forståelse og tolkning af sygdommen og dens konse-

kvenser ser ud til at have større betydning for patientgruppens helbredsrelaterede livskvalitet end 

sygdommens kliniske sværhedsgrad. Det er således ikke udelukkende sværhedsgraden, som kan an-

vendes i forståelse af patientgruppens behov for tiltag.  
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Fundene viste, at bekymring og ængstelse relateret til sygdomsopfattelse kan begrænse patienters 

valg af alternative synspunkter på dem selv, deres verden og deres fremtid (86,87). Det er kendt, at 

sygdomsopfattelse har en betydning for, hvordan patienter med kronisk sygdom håndterer en syg-

doms indvirkning i dagliglivet (99-101), og fundet afspejler således et generelt aspekt hos patienter 

med kronisk sygdom. Alligevel vil jeg fremhæve sygdomsopfattelse som en væsentlig faktor i forhold 

til psoriasispatienter, da hhv. 60 % og 54 % af patienterne i to af studierne angav, at personbestemte 

faktorer som stress var årsag både til deres sygdom og til sygdommens vekslende udbrud. Ifølge IPQ 

(Illness Perception Questionaire)8, som er anvendt i flere af studierne, er patienters årsagsforklarin-

ger en væsentlig dimension i sygdomsopfattelsen.  Den høje procentdel af patienter med ovennævn-

te årsagsopfattelse bekræftes af et review, som viser, at 37-88% af de omfattede patienter angav 

stress som årsag til deres sygdom (102). Nyere stressforskning bekræfter, at et flertal af patienter 

tror, at det forholder sig sådan, men fastslår, at stress ikke entydigt kan påvises at være en udløsende 

faktor i forhold til psoriasis (102). 

 

Denne diskrepans kan måske forstås på baggrund af, at sygdommen først i de senere år er erkendt 

som en autoimmunmedieret sygdom. I mange år var det en fremherskende hypotese, at patienter 

med psoriasis havde en bestemt personlighedsstil (85). De sundhedsprofessionelle har herudfra søgt 

forklaringerne i patienters personlige faktorer og stressende livsbegivenheder. Et studie problemati-

serer, at de sundhedsprofessionelle har været med til at skabe denne opfattelse, og giver som ek-

sempel en populær selvhjælpsbog fra 1981, hvor årsagen til sygdommen beskrives som stress (90). 

Dette genfindes i en ny dansk ”håndbog for børn og voksne”, selv om det her fremhæves, at ikke al 

psoriasis skyldes stress (103). For gruppen af psoriasispatienter kan opfattelsen betyde, at de bliver 

særligt sårbare over for emner som deres psykiske tilstand og deres livsstil, hvis deres grundlæggen-

de opfattelse er, at de selv er skyld i udbrud og opblussen af sygdommen. En undersøgelse har vist, 

at patienter med sygdom, hvor årsagssammenhængen ikke er kendt, er sårbare over kommunikation 

relateret til deres psykiske tilstand (24). I lyset heraf er patienters sygdomsopfattelse en faktor af 

betydning, som efter min vurdering må indgå i en vurdering af patientgruppens behov for uddannel-

                                                           

8
 IPQ tager afsæt i Leventhals Common sense-model, som baserer sig på en forståelse af, at patienterne danner 

deres sygdomsopfattelse ud fra generisk memoreret information om helbred og sygdom, information, som 

patienter får fra sundhedspersonalet, og lægmandsinformation, som de modtager fra familie, venner og medi-

er. I modellen indgår en række dimensioner: de tanker, personen har om sygdommens tidsmæssige udvikling, 

personens opfattelse af muligheder for helbredelse eller kontrol af sygdommens symptomer samt personens 

opfattelse af de konsekvenser, sygdommen har. I IPQ indgår også spørgsmål om patienternes opfattelse af 

årsager til sygdommens opståen og udvikling. 
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sestilbud. Her ligger der en opgave i at formidle den nyeste viden om sygdommens årsagssammen-

hæng, hvis en sådan viden kan forebygge psykiske vanskeligheder. 

 

En påstand om et sådant behov rummer en potentiel konflikt med synspunkterne i et studie, som 

problematiserer, at man i lyset af det sundhedspolitiske paradigmeskifte kan betragte mennesker 

med kronisk sygdom som potentielle elever, der skal gå i skole for at dannes til patienter med ”rigti-

ge” forståelser(104). Her stilles spørgsmålstegn ved patientskolekonceptet som en måde at drage 

patienter med kronisk sygdom (gigt) til ansvar for egen omsorg og håndtering af sygdom på: Patien-

terne kan fortælle om deres sygdomsoplevelser og sygdomsopfattelse, så de sundhedsprofessionelle 

kan kommentere, korrigere og vejlede patienterne til den rette opfattelse og måde at håndtere syg-

dom på. Det er dog ikke dette synspunkt, der ligger bag mit argument for sygdomsopfattelse som en 

betydende faktor. Men hvis self-management skal forstås som en aktiv proces, hvor patienter afprø-

ver de grænser, sygdommen sætter for dem, og danner deres egne forståelser af sygdommen under-

vejs, kan man se på sygdomsopfattelse ikke blot som noget negativt, der skal rettes på, men som en 

positiv forudsætning, der kan støttes undervejs i processen.  

 

Dette synspunkt understøttes af et nyere studie blandt skandinaviske patienter med kronisk sygdom, 

som mener, at de har opnået specielt gode behandlingsresultater. Studiet har undersøgt relationen 

mellem forestillinger om årsag til egen sygdom og forestillinger om veje til bedring og dermed den 

fortolkningsproces, som forbinder årsagsforståelse med fremtidsorientering og fremadrettet hand-

ling (105). For disse patienter er oplevelse og fortolkning af egen erfaring deres ledetråd, og de un-

drer sig igen og igen over, at de sundhedsprofessionelle ikke er interesserede i, hvordan de selv for-

tolker deres sygdom, og hvad de har gjort for at få det bedre. De forlanger, at deres oplevelse og 

fortolkning tages alvorligt og indgår i en dialog om veje til bedring (105). 

 

5.2.2 Synlighed som faktor i forhold til patientgruppens behov 

Undersøgelsen viser, at sygdommens synlighed er et grundvilkår ved psoriasis, som har gennemgri-

bende implikationer for patienternes fysiske, psykiske og sociale sygdomsbyrde. Karakteristisk for 

fundene er patienters særlige erfaringer med den mærkningsproces, der er knyttet til sygdommens 

synlighed.  Psoriasis behøver end ikke være synligt for andre mennesker, for at patienter oplever 

eller forventer at andre menneskers dømmer dem. De fundne psykiske implikationer af synligheden 

er ifølge et review fra 2005 (102) i overensstemmelse med øvrig litteratur på området, hvor det an-

slås, at en ud af fire patienter oplever betydelig psykisk belastning pga. stigmatisering, og hvor ople-
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velse af stigmatisering anslås at være mest betydningsfuld for funktionsnedsættelse og påvirkning af 

livskvalitet. Den psykologiske forskning har haft fokus på sammenhænge mellem forskellige variable 

som depression, køn, alder og alder ved sygdomsdebut, altså mest fokus på individuelle egenskaber 

hos patienter (102) og i mindre grad de sociale processer, der også afspejler sig i mine data.  

 

Et for snævert fokus på de psykiske implikationer kan være problematisk, fordi et sådant fokus er 

individbaseret (106). Man kan frygte, at stigma i den sammenhæng bliver transformeret til en egen-

skab hos personen, særligt hvis der i forskningen ikke indgår en eksplicit definition af begrebet. I en 

sådan tilgang ses stigma som noget i selve personen i stedet for et mærke, som andre påhæfter per-

sonen, og kan få afgørende betydning for, hvor ansvaret for problemstillingen placeres og dermed 

konsekvenser for de tiltag, der vælges.  

I stedet kan stigmatisering ses i et bredere perspektiv og forstås som en grundlæggende social pro-

ces, som foregår mellem mennesker i en konstant tolkning af os selv og verden (107). Datasammen-

ligningen viste, at mærkning sker i interaktion med den almindelige befolkning, hvor patienter ople-

ver, at omgivelsernes reaktioner er nøgleelement i oplevelse af social sårbarhed.  Det faktum, at hu-

den ser anderledes ud, bliver forbundet med negative og uønskede karakteristika, der former en 

kategori af mennesker med fx smitsom eller selvforskyldt sygdom eller med dårlig hygiejne (78). 

 

Datasammenligningen viste, at problematikken omkring synlighed medfører, at interessen fra de 

sundhedsprofessionelle hovedsagelig samles omkring patienternes følelsesmæssige reaktioner, der 

beskrives som ængstelse, depression og sygelig bekymrethed. Det kan her se ud til, at analysen har 

afdækket et skisma bestående i, at de sundhedsprofessionelle på den ene side har fokus på at af-

hjælp patienternes følelsesmæssige reaktioner på sygdom, mens patienterne på den anden side har 

fokus på at lade erfaringerne komme til udtryk som rutinemæssige handlinger, der har til formål at 

skjule sygdommen (76). 

Dette er et væsentligt fund at inddrage i spørgsmål om, hvilke behov patientgruppens har, og kan 

måske forstå i sammenhæng med fund fra en antropologisk undersøgelse af livet med gigt (104). 

Undersøgelsen har vist, at der på patientskoler og i den daglige undervisning af patienter undervises 

bl.a. ud fra en antagelse hos de sundhedsprofessionelle om, at man som kronisk syg er så fundamen-

talt anderledes, at selve ens menneskelighed og mulighed for at være en person er truet.  Derfor er 

der fra sundhedspersonalets side fokus på, hvordan mennesker reagerer på denne trussel. Undersø-

gelsen peger på, at vi ved at dreje fokus fra, hvordan mennesker reagerer på kronisk sygdom, et fo-

kus der peger indad, til, hvordan mennesker agerer med kronisk sygdom, et fokus der peger udad, vil 
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man i højere grad kunne tage højde for det liv, mennesker lever i, og støtte med at gøre sygdom til 

en rutine, der giver plads til livet (104).  

 

Ironisk nok kan den forskning, der forsøger at beskrive de begrænsninger, som stigma skaber i men-

neskers liv, medføre, at resultatet blive endnu nogle linjer til listen over uønskværdige egenskaber, 

der former stereotypen rundt om den stigmatiserede gruppe, fx passive, hjælpeløse og deprimerede 

(106). Ses mine fund derimod i et self-management-perspektiv, indikerer de, at synlighed med fordel 

kan forstås i sammenhæng med, hvordan patienter agerer på den som en del af sliddet med at få 

skabt orden og kontrol i det daglige liv. 

 

5.2.3 Sygdomsdebuten som faktor i forhold til patientgruppens behov 

Tidspunktet for sygdomsdebut er som sådan ikke et tema i de studier, der er omfattet af analysen. 

Alligevel peger mine fund på, at vi må have større opmærksomhed på de livsfaser, hvor sygdommen 

debuterer, i en vurdering af patientgruppens overordnede behov for patientuddannelse. Dette er en 

problematik, vi ikke tidligere har været opmærksomme på i videnskabelig sammenhæng. 

 

Fundene kan ses i sammenhæng med nyere viden om, at sygdommen hovedsagligt debuterer enten 

på et tidligt tidspunkt eller på et relativt sent tidspunkt i livet. Mere end halvdelen af patienterne har 

sygdomsdebut inden de er 20 år, med debut for de fleste inden det 16. år. For hovedparten af de 

øvrige patienter sker debuten først i 50-60 års-alderen. Gruppen med tidlig debut er kendetegnet 

ved at have sygdommen i sværest grad, mens gruppen med sen debut er kendetegnet ved at have 

sygdommen i mildere grad (11,108).  

 

At debuttidspunktet har betydning, kan ses i lyset af de typiske opgaver og udfordringer, der hører 

livsfaserne til (99). Den livsfase, hvor sygdommen debuterer, har betydning for, hvilke temaer der 

kommer i forgrunden for den enkelte person, og hvad det konkrete indhold i temaerne er. For de 50-

60-årige kan centrale temaer være ændrede familieroller, ændret status på arbejdsmarkedet og trus-

len om et ringere forsørgelsesgrundlag.  For de unge er centrale temaer i livsfasen udvikling af identi-

tet, etablering af selvstændigt liv, at skabe sig et arbejdsliv, og at etablere parforhold (99). 

 

Mit datamateriale er kendetegnet ved, at der i ingen af studierne indgik helt unge patienter. Gen-

nemsnitsalderen for de patienter, der indgik i de fleste studier, var mellem 40 og 52 år. Flere studier 

omfattede midaldrende patienter med tidlig sygdomsdebut, hvilket fremstår tydeligt i deres erin-
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dring. I det følgende fokuseres på gruppen med tidlig sygdomsdebut, idet det dog anerkendes, at 

gruppen med sen sygdomsdebut trods færre vanskeligheder har en række behov for bl.a. informati-

on om sygdomshåndtering, mulighed for opfølgende møder samt inddragelse af familien (41).  

 

I studierne fortalte patienter i tilbageblik om deres frygt for, at de aldrig ville få en partner, et job 

eller en nær ven, og at ingen ville synes om dem (76,77). Beretningerne viser, at det var uhyre bela-

stende at få sygdommen i de unge år, hvilket beskrives som ”devastating” (77). Det ser ud til, at de 

patienter, der havde haft sygdommen fra ungdomsårene, havde langt større vanskeligheder ved at 

håndtere dagliglivet end dem, der havde debut i de voksne år, især mht. psykiske vanskeligheder i 

forhold til krops- og selvopfattelse. Et studie fandt, at psykiske vanskeligheder især var udtalte hos de 

personer, der havde oplevet drilleri og mobning som børn eller unge (78), og data viste, at unge og 

yngre mennesker anvendte mere støttende strategier for at håndtere sygdommen end ældre (92). 

Mit materiale giver ikke belæg for at konkludere en sammenhæng mellem oplevelse af psykiske van-

skeligheder og tidspunkt for sygdommens debut, men jeg finder at datasammenligningen giver belæg 

for at formode en sådan sammenhæng. I forlængelse heraf peger et teoretisk studie på, at sygdom-

mens debuttidspunkt er en afgørende faktor for udvikling af psykiske vanskeligheder (109). I studiet 

beskrives i lighed med mine fund, at når sygdommen debuterer i den sene barndom, opleves den 

som en fremmed og derfor som skræmmende. Patienterne i denne udviklingsperiode har et stærkt 

ønske om at forstå, hvad der sker med dem. Undersøgelsen peger endvidere på, at de patienter, der 

ikke får den fornødne støtte i orienteringen mod de jævnaldrende, ofte udvikler følelsesmæssige 

problemer og akademiske vanskeligheder som voksne (109). 

 

Fundene fra en online-fokusgruppeundersøgelse (110) blandt unge mellem 11 og 18 år har vist, at de 

unge kæmper for at få sygdommen til at hænge sammen med deres liv. Det er en kamp mellem ”It & 

Me”, og kampen handler om at kontrollere ”It” og minimere dets indflydelse på deres udseende og 

sociale funktion.  Gennem forskningsprocessen med at artikulere deres erfaringer blev de unge op-

mærksomme på, at de ikke var alene i deres kamp, og indgik spontant i peer support med at støtte 

hinanden.  I studiet argumenteres for, at de ressourcer, der opbygges i ungdommen, har betydning 

for det senere voksenliv. Det er muligt, at den potentielle negative langtidseffekt af psoriasis kan 

reduceres ved at deltage i netværksgrupper gennem ungdommen. 

 

På baggrund af ovenstående ser det ud til, at tidspunktet for sygdomsdebuten er en betydningsfuld 

faktor, der må tænkes ind i strukturerede uddannelsesforløb. Her må der tages højde for, at syg-
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domsdebuten er relateret til to meget forskellige aldersgrupper med forskellige livsudfordringer. Især 

ser det ud til, at vi må have mere opmærksomhed på de problematikker og den sårbarhed, der kan 

være forbundet med at have en synlig sygdom som psoriasis i barne- og ungdomsperioden, og aner-

kende behovet for en forebyggende indsats på et tidligt tidspunkt, både i forhold til børn og foræl-

dre, hvor børnene har behov for at forstå, hvad der sker med dem, samt i forhold til de unge i den 

kritiske periode, hvor man under identitetsudviklingen ikke blot støtter sig til familien, men også i høj 

grad sammenligner sig med de jævnaldrende. 

 

6 Konklusion 

Formålet med dette speciale er at opnå indsigt i og nuanceret forståelse af sygdommens betydning 

for patienternes liv og de deraf følgende mulige behov for patientuddannelse, der kan støtte patien-

ternes håndtering af sygdommen i dagliglivet. Undersøgelsen har identificeret en række betydende 

faktorer knyttet til sygdommens og dens forløb, som har markant indvirkning på patientgruppens 

livskvalitet, funktion og velvære. Disse faktorer konstituerer i et indbyrdes komplekst samspil den 

enkelte patients sygdomsforløb og har betydning for, hvor godt patienten kan håndtere sygdommen 

i dagligdagen. Faktorerne grupperer sig i tre klynger, som består af hhv. sygdomsspecifikke faktorer, 

personlige faktorer og den selvoplevede sygdomsbyrde. Undersøgelsen konkluderer, at nogle af disse 

faktorer kan være særligt vigtige at tage i betragtning, når man skal overveje patientuddannelsestil-

bud til denne gruppe. Blandt disse faktorer er patienternes sygdomsopfattelse, synlighedens betyd-

ning for den psykiske og sociale sygdomsbyrde samt en særlig betydning af sygdommens debuttids-

punkt, ikke mindst for gruppen af unge. 

 

7 Perspektivering 

Dette speciale har gennem en systematisk litteraturgennemgang sammenlignet et uddrag af den 

eksisterende forskning og vist nogle betydningsfulde faktorer for de problematikker, gruppen af pso-

riasispatienter slider med i håndtering af dagliglivet med sygdommen. At leve godt med psoriasis 

indebærer at lære at leve med sygdommens synlighed, at udvikle sin viden om sygdommen på bag-

grund af egne erfaringer og at udvikle tro på egne evner og muligheder til at håndtere sygdommen 

og de følelsesmæssige reaktioner, den medfører både for en selv og for familien. Det relevante 

spørgsmål for klinisk praksis bliver derfor, hvordan vi kan tilrettelægge en læreproces, der kan bidra-
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ge til at det at leve med psoriasis, så livet opleves og håndteres bedst muligt for den enkelte og fami-

lien (111).  Dette spørgsmål kan resultatet af min undersøgelse ikke svare på, men det er mit håb at 

den model, der er udviklet i syntesen af den fremdragne eksisterende viden, kan bidrage til refleksion 

over, hvilke faktorer der kan være på spil hos den enkelte patient, både i forbindelse med spontan 

patientundervisning og i forbindelse med planlægning af mere strukturerede forløb. Refleksion om, 

hvor patienten er i sit sygdomsforløb, hvordan sygdomsbyrden opleves, hvordan patienten opfatter 

sin sygdom og krop, og hvad der er gode måder for patienten at håndtere sygdommen på. Ud fra 

modellen og undersøgelsens resultater ses, at der kan være tale om en række forskellige behov for 

uddannelsestilbud. Mine fund understreger, at vi her må være opmærksomme på tidspunkter, hvor 

patienter med psoriasis kan have mest behov for at modtage undervisning, fx tidligt i forløbet og 

måske især i ungdomsårene.  

 

Min undersøgelse har afdækket rige muligheder for videre forskning. Selv om datasammenligningen 

viste enighed på tværs af forskellige videnskaber om, at patientgruppen kan have behov for et bredt 

udvalg af uddannelsestilbud, har vi endnu til gode at undersøge, hvilke faktiske behov patientgrup-

pen har. Kommende forskning kan med fordel inddrage gruppen direkte i den videre designproces 

(41,42), hvor det vil være relevant at indgå i et samarbejde med patientforeninger. Derudover peger 

mine fund på, at videre forskning med fordel kunne rette sig mod at undersøge og inddrage gruppen 

af unge med psoriasis og deres særlige behov. Fundene peger desuden i retning af, at familiens og de 

nærtståendes behov er et område, der med fordel kan udforskes. I MTV’en om patientuddannelse 

vises, at når deltagerne involveres i designprocessen, prioriterer de indhold i undervisning anderledes 

end underviserne (41,42). Et studie viser gode erfaringer med at inddrage deltagerne i fokusgrupper, 

hvor der artikuleres problemer og ønsker, som efterfølgende indgår i opbygning af uddannelsesind-

hold og afprøves i praksis, hvorefter deltagernes perspektiver igen kortlægges via interview (112).  

 

Det har været min intention, at fundene i denne undersøgelse kan bidrage til en begyndende analyse 

af patientgruppens behov på det politisk/strukturelle niveau. Min analyse tyder på, at vi må have 

mere opmærksomhed på gruppen af unge med psoriasis. For det første, fordi ungdommen er en 

særlig sårbar periode i livet, og min undersøgelse peger på, at det er muligt at forebygge nogle af de 

psykiske vanskeligheder, der efterhånden er evidens for hos patientgruppen generelt, ved at iværk-

sætte forbyggende tiltag allerede i ungdommen. For det andet viser nyere forskning, at jo tidligere 

sygdomsdebuten indtræffer, jo sværere sygdom og dermed risiko for følgesygdomme som diabetes 

og hjertekarsygdom. Heraf ser jeg implikationerne af fundene i forhold til på sigt at udvikle og im-
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plementere et specifikt forløbsprogram for patienter med psoriasis, hvor det sundhedsfaglige tvær-

sektorielle samarbejde omkring undervisningstilbud kan udfoldes (7). Endelig er det et spørgsmål til 

den videre forskning, hvordan og hvornår det er optimalt at screene patienter for, hvilke tilbud om 

patientuddannelse de har behov for. Det rejser ligeledes nogle etiske spørgsmål om eventuelt utilsig-

tede konsekvenser af et forøget fokus på sygdommen, da ikke alle patienter ønsker at tænke på eller 

beskæftige sig med deres sygdom (6). Heri må indgå overvejelser over, at det er patienternes egen 

vurdering af sygdomsbyrden, der må være medbestemmende for behovet. 
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Bilag 1: Logic model for needs assessments. 

 

 



Bilag 2: Søgeprotokol 

 

Undersøgelsen formål: Formålet med specialet er at opnå indsigt i og nuanceret forståelse af sygdommens betydning 
for patienternes liv og de deraf følgende mulige behov for patientuddannelse, der kan støtte patienternes håndtering 
i dagliglivet 

  

 

Inklusionskriterier Forskningsartikler - primær studier der afrapporterer patienternes perspektiv på 
sygdommens eller patientgruppens behov for intervention der kan støtte håndtering af 
sygdommen. 
Patienter med psoriasis ældre end 15 år 
Svensk- dansk- norsk- og engelsksprogede artikler 
Søgeordene skal indgå i titel, abstrakt eller som keyword 
Tilgængeligt abstrakt 
Peer review mhp baseline kvalitet 
 

Eksklusionskriterier Artikler der afrapporterer fase 2 og 3 studier eller anden afprøvning af medicinsk 

behandling. 

 Artikler der afrapporterer udvikling eller testning af et måleinstrument af fx livskvalitet, med 

mindre patienternes perspektiv på den valgte problematik tydeligt fremgår. 

Studier der inkluderer flere patientgrupper med mindre resultaterne for gruppen af psoriasis 

patienter er fremstillet separat. 

Databaser Søgestrategi Limit Antal hits og kommentarer  

Bibliotek.dk Søgeord   

 
#1 
 
#2 
 
#3 
 
#4 
 
#5 

 
Psoriasis 
 
Livskvalitet 
 
#1 AND #2 
 
 Livsstil 
 
# 1 AND #4 
 
 
 
 

Emneord 
Publiceret 
mellem 2000 og 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 
 
2219 
 
2  
 
2849 
 
0 
Herefter vender jeg tilbage til 
de 109 hits på psoriasis og 
gennemgår registret for 
emneord.  
Gennemgangen viser at ingen 
af mine valgte søgetermer 
optræder i indeksering af de 
109 titler. Søgningen afsluttes 
og der inkluderes 2 hits til 
videre første gennemlæsning.  
 

PubMed Søgeord Limits Hits og kommentarer 

 
 
 
# 1 
 

 
 
 
 Psoriasis NoExp 
 

Human, 
Published in the 
last 10 years 
MeSH  
 

 
 
 
6051 
 



# 2 
 
# 3 
 
 
 
 
 
 
# 4 
 
 
 
# 5 
# 6 
 
 
 
# 7 
# 8 
 
# 9 
# 10 
 
# 11 
# 12 
 
 
# 13 
# 14 
 
 
 
# 15 
# 16 
 
 
 
# 17 
# 18 
 
 
# 19  
# 20 
 
 
 
 
# 21 
# 22 
 
 
 
 

 Quality of  Life 
 
Research OR Qualitative Research OR 
Focus Groups OR Interview as Topic OR 
Interview, Psychological OR 
Questionnaires OR Nursing Research 
OR epidemiological Study 
Characteristics as Topic 
 
  #1 AND # 2 AND # AND 3 
 
 
 
 Health Status 
 # 1 AND # 5 
 
 
 
 Emotions 
  # 1 AND # 7 
 
 Personal Satisfaction 
  # 1 AND # 9 
 
 Activities of daily living 
  # 1 AND # 11 
 
 
 Health behaviour 
  # 1 AND # 13 
 
 
 
 Life style 
 # 1 AND # 15 
 
 
 
 Social environment 
# 1 AND # 17 
 
 
 Family 
  # 1 AND # 19 
 
 
 
 
 Self-care 
 # 1 AND # 21  
 
 
 
 

MeSH  
 
MeSH  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MeSH  
 
 
 
 
MeSH  
 
 
MeSH  
 
 
MeSH  
 
 
 
MeSH  
 
 
 
 
MeSH  
 
 
 
MeSH  
 
 
 
 
MeSH  
 
 
 
 
 
MeSH  
 
 
 
 
 

54429 
 
1978755 
 
 
 
 
 
 
184 primærstudier, hvoraf 52 
skønnes relevante ud fra titel 
og keywords.  
 
44721 
19 Artikler. 
Heraf 7 primærstudier der alle 
var repræsenteret i søgning #4 
 
44048 
37 Heraf er 14 primærstudier 
 
3971 
1 primærstudie 
 
19799 
18 Heraf er 7 primær studier, 
5 gengangere 2 går videre 
 
38512 
55 
19 er primær studier  
5 går videre 
 
25304 
28 
10 er primær studier, 3 er 
gengangere 3 går videre 
 
31765 
18 hvoraf 7 er primærstudier, 
5 gengangere og 2 går videre 
 
68626 
23 primærstudier, hvoraf to er 
relevante. Øvrige 
afrapporterer undersøgelser 
af genetisk disposition. 
 
13646 
12. Hvoraf hvoraf er 
primærstudier heraf er to 
relevante og en er genganger 
1 går videre 
 



# 23 
# 24 
 
 
 
 
 

 Adaption, psychological 
 # 1 AND # 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 25 psoriasis 

MeSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritekst 

33070 
45 heraf er 11 gengangere 10 
er nye der går videre 
 
I denne søgning er der læst 
titler og studiedesign på alle 
kombinationssøgningerne i alt 
440 artikler.  92 artikler 
afrapporterer primærstudier 
der ud fra titel er relevante. 
Der er læst abstrakt på 
samtlige 92 artikler. 47 
udvælges til nærlæsning. 
 
25o77 
1 
Der blev identificeret en 
artikel fra 2010, der indgår til 
nærlæsning 
 
I alt indgår 48 artikler fra 
søgningen i PubMed til 
nærlæsning 

Cinahl Søgeord Limits Hits og kommentarer 

 
 
 
# 1 
 
# 2 
 
# 3 
 
# 4  
# 5 
 
# 6 
# 7 
 
# 8 
#9 
 
# 10 
# 11 
 
# 12 
# 13 
 
# 14 
# 15 
 
#16 
# 17 
 

 
 
 
Psoriasis 
 
Quality of life 
 
# 1 AND 2 
 
Health Status 
# 1 AND 4 
 
Well-being 
# 1 AND # 6 
 
Emotions 
# 1 AND 9 
 
Activities of daily living 
# 1 AND # 10 
 
Health Behavior 
# 1 AND # 12 
 
Life style 
# 1 AND #14 
 
Social environment 
# 1 AND 16 
 

Publication Year 
from 2000- 2010 
 
Cinahl Headings 
 
Cinahl Headings 
 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 

 
 
 
976 
 
2266 
 
58 
 
17441 
3 
 
1213 
2 
 
5370 
0 
 
11755 
1 
 
14653 
3 
 
8165 
5 
 
3220 
0 
 



# 18 
# 19 
 
#20 
# 21 
 
# 22 
# 23 
 
# 24 
# 25 
 
# 26 
# 27 
 

Family + 
# 1 AND # 18 
 
Self Care 
# 1 AND # 20 
 
Adaption Psychological 
# 22 AND # 23 
 
Coping 
# 1 AND # 24 
 
Support psychological 
# 1 AND # 26 

Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings  
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 
 
 
Cinahl Headings 

75220 
16 
 
12486 
7 
 
10797 
11 
 
12956 
9 
 
24604 
7 
 
I alt 122 hits hvortil kom 22 
artikler fundet ved 
fritekstsøgning. Heraf var 17 
Primærstudier, der alle 
tidligere var identificerede i 
PubMed. 

SweMed+ Søgeord Limits Antal hits og kommentarer 

 
 
 
#1 
 
# 2 
 
# 3 
 
#4 
#5 
 
#6 
# 7 
 
#8 
 
 
#9 
 
# 10 
 
# 11 
 
#12 
 
#13 
#14 
 
#15 
#16 
 

 
 
 
Psoriasis (Explodesökning) 
 
Quality of life (Explodesökning) 
 
# 1 AND # 2 
 
Explodesökning på Life-Style 
# 1 AND # 4 
 
Explodesökning på Health-Startus 
Explodesökning på Health-Status 
Disparities 
Explodesökning på Health-Status 
Indicators 
 
#6 OR # 7 OR # 8 
 
# 1 AND # 9 
 
Explodesökning på Social-Environment 
 
#1 AND # 11 
 
Explodesökning på Family 
 # 1 AND # 13 
 
Explodesökning på Self-Care 
# 1 AND # 15 
 

Artikler fra de 
sidste 10 år 
 
MeSH 

 
 
 
132 
 
1883 
 
15 
 
1840 
3 
 
1555 
3 
 
338 
 
 
1861 
 
2 
 
1911 
 
 
1 
 
2527 
1 
 
615 
2 



#17 
 
#18 
 

Explodesökning på Adaption, 
Psychological 
# 1 AND # !7 

 
1130 
 
2 
I alt blev der fundet 28 hits. 5 
artikler var relevante, hvoraf 
to tidligere var identificerede 
En blev udvalgt til nærlæsning.  

Embase Søgeord Limits Antal hits og kommentarer 

# 1 
 
# 2 
 
# 3 
 
# 4 
 
 
 
 
#5  
 
 
 
 
# 6  
# 7 
 
 
#8 
# 9 
 
# 10 
# 11 
 
# 12 
# 13 
 
# 14 
# 15 
 
# 16 
# 17 
 
# 18  
# 19 

Psoriasis /exp  
 
Quality of life/exp 
 
# 1 AND # 2 
 
Research/exp  OR  nursing 
research/exp OR interview/exp OR 
information processing OR Qualitative 
research OR questionnaire/exp OR 
survey/exp 
“ 1 AND # 2 AND #3  
 
 
 
 
Adaptive behavior/exp 
 # 1 AND #6 
 
 
Life-Style/exp 
# 1 AND # ) 
 
Self-care 
# 1 AND 10 
 
Health Status 
# 1 AND # 12 
 
Daily life activity/exp 
1# AND # 14 
 
Family/exp 
# 1 AND # 16 
 
Social environment/exp 
# 1 AND # 18 

Emtree 
(2000- 2010) 

12910 
 
145712 
 
895 
 
1.092680 
 
 
 
 
283  
Alle titler er set igennem 
 
 
 
35698 
17  
 
48350 
57 
 
33496 
27 
 
83287 
67 
 
39123 
40 
 
225531 
64 
 
201385 
77 
 
 
I alt 632 hits. Når der blev 
korrigeret for dubletter 
fandtes 77 relevante hits. 
Heraf var 28 primær studier. 
10 artikler kunne inkluderes 
hvoraf 9 tidligere var 
identificerede. Der er læst titel 



og abstrakt på alle 
kombinationssøgningerne. Der 
var adskillige interessante 
titler der ekskluderes på grund 
af sprog.  

 



 
Bilag 3: Skema til kvalitetsvurdering og kodning af kvalitative studier. 
 

Reference nr 4 3  

Forfatter og Titel  Watson T, de Bruin: (psykologi) 

Impact of cutaneous disease on the self-concept: an existential-
phenomenological study of men and women with psoriasis.  

Tidsskrift år og land  Dermatology Nursing. 

 2007  

Sydafrika 

Design Kvalitativ undersøgelse af patienters beskrivelser af levede erfaringer 
baseret på eksistentiel deskriptiv fænomenologi inspireret af Giorgi & 
Giorgi. (353) 

Problemstilling: Er der en 
klar og relevant 
problemstilling? 

Er der etiske overvejelser? 

Problemstillingen er meget kort og relevant beskrevet 

Der er mangel i litteraturen på studier der undersøger psoriasispatienters 
selvopfattelse.  

Studier af eksistentielle dimensioner ved en hudsygdom som psoriasis 
antages at have betydning for udvikling af dermatologisk sygepleje. 

I baggrunden redegøres for forskerens forforståelse i form af 
præsentation af teori om selvopfattelse som et multidimensionalt 
konstrukt, teori om den levede krop, samt tidligere forskning der viser at 
hudsygdomme kan indvirke på patientens selvopfattelse. 

Der redegøres for metodologisk tilgang. 

Der er endvidere begyndende konsensus om at sygdommens 
sværhedsgrad er bestemt af den lidende, og at den lidendes reaktion på 
hudsygdom er bestemt af deres unikke livserfaring og deres 
verdensanskuelse. (353) 

Studiet er godkendt af universitetets bedømmelsesudvalg i Johannisburg: 

Der er eksplicitte etiske overvejelser i forhold til debriefing, information 
om studiet resultat, samt deltagernes oplevelse af det meningsfulde i at 
deltage i et sådan studie. 

Formålet Formålet med studiet var at undersøge de levede erfaringer hos mænd 
og kvinder der lider af psoriasis samt indvirkning på deres selvopfattelse. 

Der er et tydeligt formuleret forskningsspørgsmål: Patienterne bliver 
bedt om at give en detaljeret beskrivelse af deres opfattelse af deres 
intrapersonelle og interpersonelle selv som en person der lever med 
psoriasis. 

Informanter og sted. Er det 
klart beskrevet?  

Tydelige og klare beskrevne kriterier for udvælgelse informanter i 
henhold til kriterium for fænomenologiske undersøgelser. 

 Informanterne skal være have oplevet det fænomen der 
undersøges 

 Tale samme sprog som forskeren 

 Være i stand til at udtrykke følelser, tanker og opfattelser uden 
hæmning 

 Fænomenet der undersøges skal var aktuelt for informanten 

 



Informanterne er inkluderet ved strategis udvalg og ved snowballing 

Informanterne skal være over 18 år 

Der inkluderes 5 informanter ved strategisk udvalg og to informanter ved 
snebold. Der gives en klar og rig beskrivelse af karakteristikker ved hver 
informant i forhold til alder, sygdomsvarighed, civil stand, tro,  

Der indgår tre mand og fire kvinder i alderen fra 29 til 65 år  

De har alle har psoriasis i mange år fra 11 til 60, de fleste ca 20 år. 

Hos alle på nær en debuterede sygdommen i de tidlige voksen år. Alle var 
single, da sygdommen brød ud. 

 

 

Dataindsamlingsmetode: Er 
metoden relevant og klart 
beskrevet?  

Data er udledt fra patienternes skriftlige svar på forskningsspørgsmålet. 

Forskeren har valideret sin fortolkning ved at lade informanterne 
resultatet. 

Analysemetode: Er metoden 
klart beskrevet og passer 
den til formålet? 

Analysemetoden er systematisk beskrevet og passer til formålet  

 

 

Centrale fund: Er fundene 
beskrevne og forståelige? 

 

Præsentation af fund og diskussion af dem præsenteres i et samlet afsnit. 
Det kan gøre det vanskeligt at skelne mellem hvad der er fund og hvad 
der er forskerens fortolkning, men der er citater der understøtter 
forskerens beskrivelse. Studiet viser : 

At self-opfattelsen er afgørende i oplevelsen af hvad det betyder at leve 
med psoriasis. 

At relationen til de sundhedsprofessionelle har betydning for 
følelsesmæssigt velvære 

At karakteren af selvtillid/selvagtelse er relateret til psykologisk 
recovery(det at  komme sig) 

 

Fund er syntetiseret i følgende temaer 
1. Psoriasis virkning på selvopfattelse 
2. Læge/patient relation har betydning for selvopfattelse 
3. Behandling har betydning for selvopfattelse 
4. Mestringsmetoder har betydning for selvopfattelse 
5. At finde mening med sygdommen har betydning for 

selvopfattelse 

 

Centrale fund for min undersøgelse er: 

Patienterne beskrev at det at være ung single og lide af en grim sygdom 
som psoriasis var en altødelæggende oplevelse. 

Negativ self-evaluering udviklede sig til en mere generaliseret og 
indgroet opfattelse af hele kroppen, gennem informanternes oplevelse af 
stigmatisering i interaktion med den almindelige befolkning. (354) 
Informanterne så på deres kroppe med væmmelse, og formodede ikke at 
nogen person nogen sinde ville ønske at være partner med dem.  

Efterhånden som sygdommen udvikler sig og spredtes  redefinerede 
informanterne deres hud tilstand som noget invasivt, overskridende og 
ulækkert. Psoriasis oplevedes som et angreb på det fysiske selv, der var 



uskønt, pinligt, og ydmygende. (355) 

Dette medførte at informanterne følte sig hjælpeløse og magtesløse. 

Sygdommen medførte at informanterne blev opmærksomme på 
aspekter af deres væren, de havde taget for givet. Pludselig betød det 
noget hvilken farve tøjet har, og hvilket materiale det er lavet af. 
Informanterne oplever vanskeligheder socialt, personligt, medicinsk og 
psykisk. 

I sansningen af deres livsverden beskrev informanterne en bristning og 
fragmentering af tidligere mening, de havde haft af verden og om sig 
selv. ( 355) Psoriasis medførte en dekonstruktion og fragmentering af 
selvet og informanterne beskrev forløbet som en fysisk og 
følelsesmæssig tumultfyldt rejse mod at finde en ny selvopfattelse.  

Informanterne beskrev en følelse af at være offer for sygdommen. Den 
følelse blev forstærket ved ikke at kende til sygdommens årsager, 
virkning eller mulighed for behandling og trøst. 

Det var kun ved at blive informeret om sygdom mm at informanterne 
følte sig i stand til at få kontrol over symptomerne, i stedet for hele tiden 
at føle sig kontrolleret af sygdommen. 

Informanterne beskrev at relationen til de sundhedsprofessionelle(her 
lægen)er vigtig ikke blot for fysisk behandling eller kontrol over 
sygdommen, men også for følelsesmæssig og psykisk velvære. (355) 

 

Alle informanter beskrev at bivirkninger og ineffektiv virkning af 
forskellige behandlingsmidler kunne medføre en følelse af at være fanget 
i det paradoks af at være forbandet hvis man behandler sin psoriasis og 
forbandet hvis man ikke behandler. (356) 

Selv om alle informanter var enige om at oplevelse af psoriasis og 
sygdommens manifestation er individuel og unik, beskriver de også en 
fælles oplevelse at det handler om at lære at respektere reglerne 
sygdommen sætter. I den proces med at mestre sygdommen beskrev 
informanterne følgende måder:  

 Skifte læge 

 Psykoterapi 

 Alternativ behandling 

 Uddanne sig selv i at lære sygdommen at kende 

 Respektere reglerne 

 Omgive sig selv med positiv støtte fra familie og venner 

Studiet viste endvidere at informanternes evne til at finde en menig med 
lidelsen var en vigtig faktor for evnen til at håndtere sygdommen. Studiet 
viste at psoriasis blev et redskab til at genvinde deres liv og opbygge et 
nyt selv (ses ikke i litteraturen, alle de andre fund er diskuteret med 
litteraturen)  

Relevante træk fra 
diskussionen 

Selv om informanterne i dette studie over tid tilpassede sig det at lide af 
psoriasis og overkom psykologiske vanskeligheder, er der mange 
personer med hudsygdom der ikke gør. 

Hvis vi vil acceptere ideen om at følelsesmæssigt helbred influerer på 
fysisk helbred, så kan psoriasis opfattes som en metafor, et uudtalt sprog 
der præsenterer sig selv fysisk når bevidst verbal udtryk af følelser er 
hindret (362) 



Evident i dette studie er at psoriasis har stor indvirkning på ændringer i 
selvopfattelse. Ifølge disse informanter er psoriasis er radikalt 
livsforandrende ved radikalt at ændre på den enkeltes relation til sig selv 
og andre. 

Psoriasis kender ingen grænser i angrebet på den fysiske krop. Det 
betyder at oplevelsen af at leve med psoriasis gennemtrænger forskellige 
dimensioner af selvopfattelsen og efterlader personen med en følelse af 
at være fanget i en ukendt krop. (363) 

Patienterne har behov for at de sundhedsprofessionelle stiller det 
spørgsmål: hvordan er det for dig at leve med denne tilstand (363) 

Patienterne beskriver psoriasis som en proces, som en rejse frem mod at 
genopbygge deres selvværd og re-evaluerer deres liv i forhold til det 
tidligere kendte. 

Er der kvalitet i 
helhedsbeskrivelsen? 

Beskriver forskeren et 
tydeligt billede af den 
virkelighed og mening data 
formidler? 

 Jeg finder at der er kvalitet i helhedsbeskrivelsen. Fundene er rimelige i 
den gældende kontekst, de er i overensstemmelse den anvendte teori 
samt kan genfindes i undersøgelser af andre patientgrupper med kronisk 
sygdom. Analysemetoden passer med formål og resultat. Og jeg synes 
forskeren giver et tydeligt billede af den virkelighed og mening data 
formidler. 

 

 

Er resultatet 
troværdigt/validt?  

Kan resultatet overføres på 
en dansk kontekst? 

 

Svagheden ved studiet ligger i overførbarhed af fund fra en gruppe 
patienter i Sydafrika til danske forhold. Men jeg finder at beskrivelsen af 
de eksistentielle oplevelser af sygdommens indvirkning er rig og gribende 
og man sidder tilbage med en genkendende fornemmelse fra sin egen 
praksis, ja det er sådan det er! 

Dele af studiet er velegnet til at indgå i belysning af sygdomsbyrde og 
svingende forløb samt belyse hvilke faktorer der har betydning for at 
kunne håndtere sygdommen i hverdagen 

Overførbarhed angående behandling kan diskuteres Der kan være stor 
forskel på behandlingsmulighed fra land til land. Resultatet vurderes som 
troværdigt og rimeligt og udført samvittighedsfuldt.  Kvaliteten vurderes 
som høj 

 

 

 

 
 
Overordnet tænkes på:  Er der kvalitet i helhedsbeskrivelsen. Er resultaterne er fundene rimelige? 
Passer analyse metoden med formålet? Beskriver forskeren et tydeligt billede af den virkelighed og mening 
som data formidler? Findes der andre studier, som støtter resultatet? 



 

Bilag 4: Skema til kvalitetsvurdering og kodning af kvantitative studier. 
 

Reference nr  

Titel og Forfatter (8) Fortune DG, Richards HL, Griffiths CE, Main CJ. : 

Psychological stress, distress and disability in patients with psoriasis: 
consensus and variation in the contribution of illness perceptions, coping 
and alexithymia.. 2002.  

Tidsskrift år og land Br.J.Clin.Psychol Jun;41(Pt 2):157-174 

2002 

England psykologi 

Design Tværsnitsstudie. Interview med strukturerede spørgeskema. Designet er 
velegnet til at se på sammenhæng mellem variable. 

Er problemstillingen i studiet 
velbeskrevet? 

Problem stillingen er velbeskrevet og let at forstå 

Der er evidens for at patienter med psoriasis lider signifikant mere af 
psykiske vanskeligheder end andre patienter med hudsygdomme. 

Mange psykologiske interventioner er baseret på, at ændring af 
mestringsevne vil medfør kliniske meningsfulde ændringer i oplevelse af 
psykiske vanskeligheder. 

Ny forskning tyder på at tilskrivning af betydning og opfattelse har større 
betydning. (The common-sense model) Af Leventhal.  

Kognitive repræsentationer af sygdom er defineret: som patientens egen 
common-sense opfattelse af deres sygdom. I følge denne model er 
patienterne aktive omsættere af information om sygdom og lidelse og 
bygger ganske komplekse modeller eller repræsentationer op af deres 
sygdom. (Sygdomsopfattelse). Disse opfattelser guider deres strategier 
for mestring og håndtering. Og har dermed indflydelse på psykisk 
velbefindende. 

De kognitive repræsentationer om tilstanden er baseret på generiske 
udenadslærte informationer patienten har fået fra sundhedspersonale, 
medier, andre mennesker, familie og venner. 

 

Hovedegenskaberne ved sygdomsopfattelse er: 

 Opfattelse af potentielle årsager til sygdom 

 Oplevede konsekvenser af sygdom 

 Opfattelser eller tro på helbredelse eller kontrol over 
sygdommen 

 Tidslinje eller forventet varighed af sygdom 

 Sygdoms identitet hvilket omfatter bekymring om symptomer 
som patienterne oplever som en del af sin tilstand (159) 

 

Er der et formål, en 
hypotese eller et 
forskningsspørgsmål? 

Formålet med studiet er at undersøge om mestring og evne til at 
udtrykke følelser skal gives signifikante overvejelser ved 
konceptualisering af tilpasning for patienter med psoriasis eller hvorvidt 
patientens egen sygdomsopfattelse er tilstrækkelig i sig selv. 



 Er populationen 
repræsentativ for de 
patientgrupper jeg kan 
møde i en dansk kontekst? 

Ja.  

Populationen er psoriasis patienter 

Udvalget er 225 patienter fra et dermatologisk center på Hope Hospital, 
Salford i England, udvalgt fortløbende blandt centrets patienter. En ud af 
seks adspurgte ønskede ikke at være med. Dette kommenteres som 
normalt 

Inklusionskriterier: 

Diagnose, mellem 18 og 75 år, ikke led eller andre sygdomme ud over 
psoriasisgigt. 

Der er redegjort for frafald 

Der er redegjort for demografiske data. 

Befolkningsgruppen ser ud til at være repræsentativ for de patienter jeg 
kan møde i min praksis.  

Er svarprocenten høj nok?  Alle de 225 interviewede har svaret. 

Hvilke målemetoder er 
anvendt. Er instrumentet 
valideret? 

Ja 

Der er anvendt validere måleinstrumenter, Instrumenterne er vel 
beskrevne. 

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) udført af dermatologer 

PLSI (Psoriasis Life Stress Inventory) 

PDI (Psoriasis Disability Index) 

PSWQ Penn State Worry Questionnaire) 

HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale 

IPQ (The Illness Perception Questionnaire 

Alexithymia scala 

The COPE scale 

Er dataindsamling 
standardiseret? 

Ja standardiserede spørgeskemaer er udfyldt sammen med patienten i et 
roligt rum på hospitalet 

PASI vurderet af dermatolog 

 

Er dataanalyse 
standardiseret? 

Ja. Der er lavet en serie regressionsanalyser, samt andre analyser for at 
se på sammenhæng mellem de forskellige variable. Metoden er 
beskrevet.  

Er resultaterne 
sammenfattet på en 
forståelig måde? 

 

Resultaterne er vist i tabeller og kommenteres i teksten. 

De centrale fund opsummeres indledningsvis. Det er vanskeligt at udlede 
fundene. De er ikke klart opsummerede. 

Det ser ikke ud til at hypotesen kan bekræftes med hensyn til mestring, 
men studiet viste at patienternes opfattelse af sygdom og til dels også 
mestring har større betydning for funktionsnedsættelse end 
sygdomsudbredelse. 170 

 

 

Forfatterens diskussioner og 
konklusioner. Svarer 
forfatteren på 
problemstillingen? 

Der er behov for at erkende at debut af en kronisk sygdom som psoriasis 
medfører en række vanskeligheder, der kan vise betydelig variation i 
deres natur og alvorsgrad oplevet af patienten.  

Der er behov for en multidisciplinær tilgang til omsorg for patienter med 



psoriasis. 

 

 

Artiklen er svær at forstå, med et knudret sprog der gør det vanskeligt at 
få overblik over sammenhæng mellem problemstilling, formål og 
metode. Artiklen fokuserer på begrebsdannelse inden for disciplinen. 
Resultatet er interessant og kan indgå i begrænset omfang i min 
undersøgelse sammen med undersøgelser der viser at 
sygdomsopfattelse er en betydende faktor for funktion og oplevelse af 
velvære. 

Er resultatet validt og 
relevant for dette speciale? 

 

Der etiske overvejelser og studiet er anmeldt. 

Det er en vanskelig tilgængelig analyse og diskussion. Studiet ser ud til at 
være velgennemført, og forskeren diskuterer omhyggeligt fundene 

Hovedkonklusionen er valid og forfatteren svarer delvis på 
problemstillingen. En klar opsummering af resultater ville have styrket 
studiets validitet. Studiet er relevant og kan i mindre omfang omfang 
indgå i min undersøgelse. Kvalitet og relevans vurderes som lav. 

 
 
Overordnet kvalitetsvurdering: 
Er den befolkning, der er brugt i studiet, repræsentativ for de patienter jeg møder i praksis? 
Er hovedkonklusionenvalid? Svarer forfatterne på problemstillingen? Kan resultatet bruges i min praksis? 



Bilag 5: Ordforklaringer til måleinstrumenter. 
 

Forkortelse  Måleinstrumentets navn 

 

AIS:  The Acceptance of Illness Scale 

BPI:  Brief Pain Inventory 

COPE  The COPE Scale 

DLQI-N:  Den norske version af The Dermatology Life Quality Index 

IPQ:  The Illness Perception Questionnaire 

IPSO:  The Impact of Psoriasis Questionnaire 

IPQ-R:  Revised Illness Perception Questionnaire 

IRGL:  Impact of Rheumatic Diseases on General Health and Lifestyle  

JCS:  The Jalowiec Coping Scale 

HADS:  Hospital Anxiety and Depression Scale 

PASI:  Psoriasis Area and Severity Index 

PDI:  Psoriasis Disability Index 

PLSI:  Psoriasis Life Stress Inventory 

PQAS:  The Pain Quality Assessments Scale 

PSS:  The Perceived Stress Scale 

PSWQ:  Penn State Worry Questionnaire 

SAPASI:  Self-Administered Psoriasis Area Severity Index 

SCQ-18:  Self-Administered Co-morbidity questionnaire 

 


