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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på i hur hög grad svenska psoriatiker håller sig fysiskt aktiva. 

Syftet konkretiseras i två frågeställningar: 

1. Följer de svenska psoriatikerna de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet? 
2. Har de blivit informerade av sjukvården om vikten av fysisk aktivitet för att förebygga 

de följdsjukdomar som	  är	  kopplade	  till	  psoriasis?	  

Metod 

En tvärsnittsundersökning i form av en webbenkät gjordes bland svenska psoriatiker. Svenska 

psoriasisförbundet hänvisade till enkäten genom sin Facebookgrupp. 125 personer med 

psoriasis besvarade enkäten. IPAQ-S valdes som undersökningsinstrument för den fysiska 

aktiviteten. 

Resultat 

Resultatet visade att 25 procent av de som svarade på enkäten inte nådde upp till en nivå av 

fysisk aktivitet motsvarande de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet. Resultatet 

visade också att de svarande hade ett högt BMI (29 ± 8). Få personer hade fått information om 

den ökande risken för hjärt- och kärlsjukdomar i samband med psoriasis av sin hudläkare(9,6 

procent) eller annan hälsopersonal (6,4 procent). Förhållandevis få personer (18,8 procent) 

hade fått rekommendationer om fysisk aktivitet av någon hälsopersonal och endast 3,4 

procent hade fått det av sin hudläkare. 

Slutsats 

Resultaten av undersökningen är inte generaliserbara pga. urvalet. Men undersökningen visar 

att det kan vara så att informationen om de ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar samt 

rekommendationer för fysisk aktivitet är bristfällig till psoriatiker, trots rekommendationer att 

läkare bör informera psoriasispatienter att bedriva fysisk aktivitet. 

 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of the study is to find out how much the Swedish psoriasis patients are physically 

active. 

The aim embodied in two questions: 

Are swedish people with psoriasis following the general recommendations for the physical 

activity? 

Have they been informed by health care staff of the importance of physical activity for the 

prevention of comorbidities linked to psoriasis? 

Method 

A cross sectional survey in the form of a web questionnaire was made on people with 

psoriasis in Sweden. The Swedish Psoriasis Association referred to the survey through their 

Facebook group. 125 people with psoriasis responded to the questionnaire. IPAQ-S was 

chosen as the survey instrument for physical activity. 

Results 

The results showed that 25 percent of those responding to the survey did not reach a level of 

physical activity equivalent to the general recommendations for physical activity. The results 

also showed that the respondents had a high BMI (29 ± 8). Few people had received 

information about the increased risks of cardiovascular disease associated with psoriasis by 

their dermatologist (9.6 percent) or other health care professionals (6.4 percent). Relatively 

few people (18.8 percent) had received recommendations on physical activity from health 

care personnel, and only 3.4 percent had received it from their dermatologist. 

Conclusion 

The survey results are not generalizable due to the selection. But it may be that information 

about the increased risks of cardiovascular disease and recommendations for physical activity 

is insufficient to psoriasis patients, despite recommendations that doctors should inform their 

psoriasis patients to engage in physical activity. 
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1 Inledning 
Den systematiskt inflammatoriska hudsjukdomen psoriasis har på senare år visats leda till 

högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Prey et al. 2010, s. 27-29). Det 

metaboliska syndromet ser också ut att vara mer förekommande hos individer med psoriasis 

jämfört med den generella befolkningen (Parodi et al. 2014, s. 375). Fysisk aktivitet verkar 

förebyggande mot hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet kan därför vara en viktig del i 

förebyggande syfte mot följdsjukdomar förknippade med psoriasis. 

 

I Sverige har ca 200 000 människor den kroniska sjukdomen psoriasis (Psoriasisförbundet, 

2016). Psoriasis är en kronisk, systematisk och inflammatorisk hudsjukdom. Psoriasis går i så 

kallade skov – perioder med svåra besvär byts mot perioder fria från symtom. 

Hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning är vanligt. Det kan även förekomma prickar, 

varblåsor och röda fläckar utan fjällning i hudveck. Sjukdomen yttrar sig olika hos olika 

personer – från mycket lindrigt till svårt socialt handikappade. Många upplever långa perioder 

utan besvär med rätt behandling (Psoriasisguiden, 2016). Sjukdomen kan också sätta sig i 

lederna och benämns då som psoriasisartrit. När det i den här uppsatsen refereras till psoriasis 

så är det psoriasis i huden som det syftar på. 

 

Psoriasis är en besvärande sjukdom både fysiskt och psykiskt. Utslagen kliar ofta och man 

kan uppleva en svidande känsla i huden (Psoriasisguiden, 2016). Psoriasis förknippas också 

med psykosociala problem. Allt från att vara obekväm i kläder som blottar utslagen till 

samlivs- och intimitetsproblem. Man har också visat många gånger att personer med Psoriasis 

upplever en lägre livskvalitet genomfört med friska individer (de Arruda & de Moraes 2001, 

s. 35).  

 

I tillägg till de besvär som psoriatiker upplever direkt av symtomen av sjukdomen så har det 

på senare tid visat sig att personer med psoriasis löper högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det kan möjligtvis förklaras av sjukdomens systematiska inflammatoriska karaktär. 

Prevalensen av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är större hos personer med psoriasis 

jämfört med friska individer. Riskfaktorerna inkluderar: hypertension, dyslipidemi, diabetes, 

övervikt och bruk av tobak. (Prey et al. 2010, s. 27-29)  

 



2 

 

Eftersom personer med psoriasis löper en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och har en 

högre dödlighet i nämnda sjukdomar är det rekommenderat att patienterna bör uppmuntras att 

korrigera dessa riskfaktorer. Speciellt sluta röka och undvika övervikt. Rekommendationerna 

ska uppmuntra en hälsosam livsstil inkluderat rekommendationer om fysik aktivitet. (Kimball 

et al. 2008, s. 1031) 

 

Flera studier har försökt kartlägga i hur stor grad personer med psoriasis håller sig fysiskt 

aktiva (Torres et al. 2014, s. 130; Do et al. 2015, s. 150; Mallbris et al. 2006, s. 614). Men 

ingen studie har gjorts på svenska psoriatiker. Det saknas alltså en studie som ser på graden 

av fysisk aktivitet hos individer med psoriasis i Sverige. 

1.2 Bakgrund 

Psoriasis är en ärftlig, ej smittsam sjukdom och drabbar både män och kvinnor lika. 

Sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, men debuterar oftast i åldrar mellan 11 till 45 år 

(Psoriasisförbundet, 2016). Sannolikt utlöses denna hudsjukdom av ärftliga faktorer 

kombinerade med yttre faktorer och har ofta varierande förlopp. Det är inte helt fastställt om 

eller i hur hög grad ärftligheten spelar in i insjuknandet av psoriasis. Tjugo procent av alla 

drabbade får årslånga besvärsfria perioder och många upplever en förbättring på sommaren 

(Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007 s. 245). 

1.2.1 Patofysiologi 

Man vet fortfarande inte helt hur psoriasis uppstår. Psoriasis är en inflammatorisk process 

som är genetiskt programmerad. Inflammationen triggas av olika stimuli t.ex. infektioner, 

läkemedel och trauma. I och med stimuli så fallerar regleringen av den inflammatoriska 

processen i kroppen. Tidigare sågs psoriasis som en ren hudsjukdom där symtomen var 

begränsad till huden. Idag så vet man att psoriasis är en immunologisk systemsjukdom, med 

huden som huvudsakligt målorgan. 4 T-celler (en typ av vita blodkroppar som är aktiva i 

kroppens immunförsvar) anses spela en central roll och denna insikt kom initialt från den 

snabba och övertygande effekt man erhöll med Ciklosporin (Ellis et al. 1986, s. 3114). 

Psoriasis är troligtvis ärftlig. Det är många genetiska faktorer som ligger till grund för att en 

person ska drabbas av sjukdomen (Langley et al. 2005, s. ii18). 
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1.2.2 Prevalens 

Prevalensen för psoriasis varierar beroende på geografiskt område. I Europa varierar 

prevalensen mellan 0.73 procent i Skottland och 2.9 procent i Italien (Parisi et al. 2013, s. 

383). 

I Sverige uppskattas prevalensen till ca 2-3 procent av hela den svenska befolkningen. Vilket 

utgör ca 200 000 till 300 000 människor (Psoriasisförbundet, 2016). Siffrorna är delvis osäkra 

eftersom inte alla som lider av sjukdomen har fått diagnosen.  

 

Med den höga prevalensen räknas psoriasis till en av våra stora folksjukdomar. Jämförelsevis 

så ligger prevalensen för reumatism på runt 0.7 procent i Sverige (Opava & Nisell 2008, s 

505). Prevalensen för psoriasis ser ganska lika ut på världsbasis. Eftersom epidemiologiska 

studier på prevalensen varierar i kvalité och metod är det svårt att veta exakt om alla länder 

har samma prevalens av psoriasis. (Parisi et al. 2013, s. 378) 

 

Insjuknandet i psoriasis ser ut att öka med åldern. I vissa länder (Storbritannien, Tyskland, 

USA och Ryssland) ser prevalensen ut att öka fram till 60 års ålder, medan studier från Norge, 

Skottland, Spanien och Taiwan visar på en peak i prevalensen mellan 20-39 år. Det är tydligt 

att det är fler vuxna än barn som är drabbade av sjukdomen. (Parisi et al. 2013, s. 380) 

I en kohortstudie såg man att prevalensen av psoriasis ökar på en världsbasis. Resultaten kan 

bero på att sjukdomen faktiskt ökar eller ett ökande medvetande om sjukdomen som gör att 

fler diagnoser ställs (Danielsen et al. 2013 s. 1308). 

1.2.3 Behandling 

Behandlingen av psoriasis kan delas upp i utvärtes behandling och systematisk behandling. 

Utvärtesbehandlingen består av olika salvor och krämer som appliceras på utslagen. 

Ljusbehandling förekommer också i form av ultraviolett strålning B (UVB) solarium, ett 

solarium som har strålningsvåglängden 280-315nm till skillnaden från ett vanligt solarium 

ultraviolett strålning A (UVA) solarium som har våglängden 315-400nm. Ljusbehandling 

förekommer också i form av klimatresor, en behandlingsresa till en solsäker plats där solljuset 

används som den huvudsakliga behandlingsmetoden.  

 

Den systematiska behandlingen omfattar icke-biologiska läkemedel och biologiska 

läkemedel. Biologiska läkemedel innehåller kopior av kroppens egna ämnen. I de här 



4 

 

preparaten är det uppbyggda proteiner som påverkar kroppens immunsystem. De biologiska 

läkemedlen måste injiceras subkutant för att inte förstöra proteinerna.  

De biologiska läkemedlen är en relativt ny behandlingsmetod för psoriasis. De första blev 

godkända i Sverige 2004. De biologiska läkemedlen har visat sig ge bättre resultat en de andra 

behandlingsmetoderna men är väldigt kostsamma. Behandlingen kostar landstinget upp till 

100.000kr per år och patient. De förskrivs därför bara när inga andra behandlingsmetoder gett 

resultat vid svår psoriasis. Icke-biologiska läkemedel, t.ex. Metotrexat (ett lättare cellgift) 

används vid måttlig till svår psoriasis. (Psoriasisförbundet, 2016) 

1.2.4 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

De allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet säger: Alla vuxna från 18 år och uppåt, 

rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten 

bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 

Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över 

flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Muskelstärkande fysisk 

aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. 

(Jansson et al. 2011) 

 

Fysisk aktivitet bör användas som en förebyggande åtgärd för metaboliska syndromet, typ 2 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Stålhe, 2008). Alla de tillstånden är vanligare hos 

psoriatiker än hos friska individer (redogörs för under Forskningsläge 1.3). Det är därför 

rimligt att säga att personer med psoriasis bör utöva fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd. 

Nivån på den fysiska aktiviteten bör åtminstone nå upp till de allmänna rekommendationerna. 

Handboken i fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) tar upp 

rekommendationer för totalt 19 olika tillstånd och sjukdomar, många av dem med en lägre 

prevalens än psoriasis, t.ex. diabetes typ 1 och reumatism. Men FYSS anger inga specifika 

rekommendationer för psoriasis. (Ståhle, 2008) 

 

I en rapport från det amerikanska National Psoriasis Foundation så rekommenderas det att alla 

läkare bör uppmuntra sina psoriasispatienter till fysisk aktivitet i förebyggande syfte. Det kan 

också vara aktuellt med screening av psoriasispatienter för hjärt- och kärlsjukdomar. (Kimball 

et al. 2008, s. 1031)  
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1.3 Forskningsläge 

Nedan redogörs för den aktuella forskningen kring sambandet mellan psoriasis och en rad 

tillstånd, vanligtvis förknippade med psoriasis. 

1.3.1 Följdsjukdomar 

Risken för att drabbas av diabetes typ 2 ser ut att öka vid psoriasis för personer under 60 år. Ju 

tidigare du fått sjukdomen desto högre risk är det. Enligt en stor retroperspektiv kohort studie 

inkluderat 184 395 personer såg man en förhöjd risk med relativ risk (RR) 1.26. Det var enligt 

studien alltså 26 procent högre risk att drabbas av diabetes typ 2 hos psoriatiker jämfört med 

den generella populationen. (Li et al. 2012, s. 297) 

 

En systematisk genomgång av studier gjorda på kopplingen mellan psoriasis och dyslipidemi 

såg man att 80 procent av studierna kunde visa en signifikant ökad prevalens av dyslipidemi 

hos personer med psoriasis medan 20 procent av studierna inte kunde visa på någon koppling. 

(Ma et al. 2013, s. 487) 

 

I en annan systematisk genomgång så sammanfattade artikelförfattarna studier gjorde på 

kopplingen mellan psoriasis och fetma. De visade tydligt att jämfört med den generella 

populationen så har psoriasispatienter en högre prevalens och incidens av fetma. Personer 

med svår psoriasis hade större risk än de med mild psoriasis. (Armstrong et al. 2012, s. 6) 

I Sverige så uppskattas andelen kvinnor som lider av övervikt eller fetma till 43 procent och 

för men till 55 procent av den generella befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Det ser ut som att psoriatiker röker i större utsträckning än den generella befolkningen. 

Rökningen ser också ut att höja risken för att drabbas av psoriasis. (Armstrong et al. 2014, s 

304) 

 

Tre studier gjorda på kopplingen mellan psoriasis och det metaboliska syndromet (Italien, 

Turkiet och Storbritannien) visar ett entydigt resultat. Metaboliska syndromet är vanligare hos 

psoriatiker i dessa länder jämfört med den generella befolkningen. Odds ration variera från 

1.41 i Storbritannien till 1.96 i Italien (Langan et al. 2012, s. 557; Akcali et al. 2014, s. 386). I 

en studie av Parodi et al. så betonas också vikten av att sjukvården bör jobba med att öka den 

fysiska aktiviteten hos psoriasispatienter, på grund av den ökade risken för kardiovaskulära 

sjukdomar. (2014, s. 371) 
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Det ser ut att vara tydligt att riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar; Fetma, 

dyslipidemi, rökning samt det metaboliska syndromet är mer frekvent förekommande hos 

personer med psoriasis jämfört med den generella populationen enligt ovanstående studier. En 

större metaanalys bekräftar sambandet mellan psoriasis och förhöjd prevalens av fetma och 

det metaboliska syndromet. Men man såg ingen signifikant koppling till förhöjd risk av 

dyslipidemi och diabetes. (Prey et al. 2010, s.23)  

 

I en metaanalys av Armstrong et al. bekräftas att mild samt svår psoriasis är kopplat till högre 

prevalens av hjärtinfart och stroke. Svår psoriasis har också ett samband med högre dödlighet 

till följd av kardiovaskulära sjukdomar. (2013, s.18) I en annan kohortstudie av Armstrong et 

al. så kom forskarna fram till ett tvetydigt resultat. De följde två kohorter över en längre tid 

och jämförde med en kontrollkohort. I den ena kohorten såg man ingen ökad incidens i 

förmaksflimmer hos personer med mild eller svår psoriasis. I den andra gruppen var det en 

liten men signifikant ökning av incidensen vid svår psoriasis. (2016 s. 892) 

1.3.2 Fysisk aktivitet och psoriasis 

Det verkar finnas förhållandevis få studier med bra kvalitet och bra studiedesign gjorda på 

graden av fysisk aktivitet hos personer med psoriasis. I en portugisisk studie av Torres et al. 

(2014) så använde forskarna sig av det beprövade mätinstrumentet International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) och gjorde en case-kontrollstudie. IPAQ är ett beprövat 

mätinstrument som mäter den fysiska aktiviteten genom ett frågeformulär (IPAQ, 2016). 

Resultaten visade att odds ratio för att vara inaktiv om du har psoriasis var 3.42 jämfört med 

kontrollgruppen. Det kan tyda på att personer med psoriasis inte lever upp till de allmänna 

rekommendationerna om fysisk aktivitet. Forskarna drar slutsatsen att den låga fysiska 

aktiviteten kan vara en förklaring till de livstilssjukdomar/tillstånd som verkar drabba 

psoriatiker i högre grad än den generella befolkningen. De drar också slutsatsen att 

regelbunden fysisk aktivitet bör uppmuntras hos alla psoriasispatienter på grund av dess 

positiva effekter på systeminflammation och kardiovaskulära riskfaktorer i samband med 

psoriasis. (2014, s. 130) 

 

Do et al. såg på nivån av fysisk aktivitet hos psoriatiker i den nordamerikanska befolkningen. 

Forskarna såg en tendens till att personer med psoriasis var mindre fysisk aktiva än den övriga 

befolkningen. Men skillnaden var inte signifikant. De såg däremot en signifikant skillnad hos 

de personer som hade symtom av sjukdomen (utslag) då undersökningen genomfördes. För de 
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som vid tidpunkten av undersökningen inte hade några symtom (utslag) så var det ingen 

skillnad. Detta kan indikera att utslagen i sig har något att göra med den minskade fysiska 

aktiviteten. I studien så drar också forskarna slutsatsen att fysisk aktivitet bör rekommenderas 

starkt till personer med psoriasis. (2015, s. 150)  

 

Studier gjorda på den portugisiska befolkningen samt den nordamerikanska visar att personer 

med psoriasis är mindre aktiva än den generella befolkningen i landet. Eftersom den fysiska 

aktivitetsnivån i Sverige är förhållandevis lik den i Portugal samt högre än den i USA så kan 

det vara rimligt att anta att den fysiska aktivitetsnivån hos svenska psoriatiker är lägre en den 

generella svenska populationen (Sjöström et al. 2006, s. 295; Hagströmer et al. 2010, s. 1057). 

Wilson et al. gjorde en meta review som prövade att sammanställa tidigare gjord forskning i 

ämnet. Nio studier mötte deras urvalskriterier. Ingen av studierna såg specifikt på sambandet 

mellan fysisk aktivitet och psoriasis. Många av studierna var också små och utdaterade, en var 

t.ex. från 1985. Författarna av metastudien kom fram till att mer forskning bör göras på 

området fysisk aktivitet och psoriasis. (2012, s. 1345) 

 

I en svensk studie av Mallbris et al. tittade man främst på lipidprofilen i samband med 

hudsjukdom. Studien, en case-kontroll, gjordes med ett frågeformulär där en fråga om fysisk 

aktivitet togs upp. Resultatet visade att 33 procent av casegruppen (psoriasis) jämfört med 30 

procent av kontrollgruppen inte bedrev någon fysisk aktivitet alls. 51 procent av case- 

respektive 56 procent av kontrollgruppen bedrev fysisk aktivitet endast en gång i veckan. 

(2006, s. 614.) 

 

I en studie gjorde på den generella svenska befolkningen användes International Physical 

Activity Questionnaire short (IPAQ-S) som mätmetod. Resultatet där visade att den svenska 

befolkningen har ett medianvärde på 1,699 (693 - 3,600) metabol ekvivalent (MET) / veckan. 

Vilket placerar de allra flesta i kategori 2 enligt IPAQ kategoriseringsmetod (se 2.1 

tillvägagångssätt). (Hagstömer et al. 2006, s. 301) 

MET är ett sätt att uppskatta energiförbrukningen för en specifik aktivitet. 

Energiförbrukningen i vila motsvarar 1 MET. Vid till exempel rask promenad antas 

energiförbrukningen vara fyra gånger högre än i vila och uttrycks då som 4 METs. Som en 

schablon används ofta att 1 MET motsvarar en syreförbrukning på 3,5 ml per kg kroppsvikt 

och minut, eller en energiförbrukning på 1 kcal per kg kroppsvikt och timme. (FYSS, 2016) 
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1.3.3 Psykosociala orsaker 

Personer med psoriasis lider ofta av dålig självbild, depression, social avvisning och dåligt 

självförtroende (Choi et al. 2003, s. 57). 

Ramsay et al. visade att en hög andel av psoriatiker undviker sport på grund av psykosociala 

orsaker knutna till sjukdomen. Det kan vara så mycket som 40 procent. Den visar också att 64 

procent undviker allmänna duschar som t.ex. omklädningsrummen på ett träningscenter, 

vilket kan göra att de besöker träningscenter i en mindre utsträckning jämfört med den 

generella befolkningen. 64 procent undviker att bära shorts eller t-shirt. (1988, s. 195) 

 

Ytterligare tre studier visar på att psoriatiker undviker sport i hög grad. Studierna rapporterar 

att 38 procent,(Dubertret et al. 2006, s. 730), 36 procent (Jenner et al. 2002, s. 255) och 34 

procent (Manjula et al. 2011, s. 403) av psoriatiker upplever svårigheter att delta i 

sportaktiviteter på grund av psykosociala grunder. 

1.3.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på i hur hög grad svenska psoriatiker håller sig fysiskt aktiva. 

Syftet konkretiseras i två frågeställningar: 

1. Följer svenska psoriatiker de allmänna rekommendationerna för FA? 

2. Har de blivit informerade av sjukvården om vikten av FA för att förebygga de 

följdsjukdomar som är kopplade till psoriasis? 

1.3.5 Hypotes 

Men svenska psoriatiker lever troligtvis inte upp till de allmänna rekommendationerna om 

fysisk aktivitet i någon högre utsträckning. 

2 Metod 
I det här avsnittet så presenteras studiens tillvägagångssätt, etiska överväganden samt hur 

validitet och reliabilitet har säkerställts. 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara uppsatsens frågeställningar valdes en kvantitativ metod. Kvantitativa metoder 

är bäst när man ska sätta siffror på och jämföra undersökningsmaterial (Eliasson 2006, s.30) 

För den kvantitativa undersökningsmetoden valdes en tvärsnittstudie i form av en 
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enkätundersökning som metod. För att kunna nå ett flertal individer är en enkätundersökning 

en bra metod (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85).  

 

Enkäten delades upp i två delar. Den första delen består av frågor såsom ålder, kön och vikt. 

Första delen bestod av åtta frågor, varav två öppna (Bilaga 2). Den andra delen av enkäten 

fokuserade på respondentens grad av fysiska aktivitet. Till den sista delen användes det 

beprövade mätinstrumentet International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). IPAQ kan 

göras antingen som en kort version (IPAQ-S) eller en lång version (IPAQ-L). IPAQ-S är 

lämplig för att övervaka nationell fysisk aktivitet (IPAQ, 2016). IPAQ-S användes som 

mätinstrument i studien av Torres et al. där de försökte mäta nivån av fysisk aktivitet hos 

psoriatiker i Portugal (2014, s. 130). 

 

I FYSS kapitelet; Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet så anges också IPAQ som en 

beprövad och bra mätmetod (Hagströmer et al. 2015, s 4). IPAQ-S delen bestod av fyra 

frågor. Deltagarna skulle retroperspektivt ange hur mycket fysisk aktivitet de utfört de senaste 

sju dagarna.Resultatet från IPAQ-S analyserades och de svarande kategoriseras in i en av 

följande tre kategorier: 

 

Kategori 1: Låg 

Detta är den lägsta nivån av fysisk aktivitet. De individer som inte uppfyller kriterierna för 

kategori 2 eller 3 anses ha låg aktivitet eller är inaktiva. 

 

Kategori 2: Måttlig 

Vilken som helst av följande 3 kriterier: 

• 3 eller fler dagar av intensiv aktivitet på minst 20 minuter per dag eller 

• 5 eller fler dagar med måttlig intensitet aktivitet eller promenader på minst 30 minuter 

per dag eller 

• 5 eller fler dagar av någon kombination av promenader, måttlig intensitet eller kraftig 

intensitet verksamhet uppnår ett minimum av minst 600 metabol ekvivalent (MET)-min / 

vecka. 

 

Kategori 3: Hög 

Vilken som helst av de följande 2 kriterierna: 

• Kraftig intensitet aktivitet i åtminstone 3 dagar och ackumulera minst 1500 MET-minuter / 
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vecka eller 

• 7 eller fler dagar av någon kombination av promenader, måttlig intensitet eller kraftig 

intensitet verksamhet uppnår ett minimum av minst 3000 MET-minuter/vecka 

 

Individer som blir kategoriserade i 2 eller 3 bedöms vara fysisk aktiva motsvarande de 

allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet (IPAQ, 2016). 

2.1.1 Urval.  

Eftersom syftet med undersökningen var att se hur fysiskt aktiva svenska vuxna psoriasis 

patienter är, så beräknas målgruppen till ca 200 000 till 300 000 utsprida över ett stort 

geografiskt område (Psoriasisförbundet, 2016). Av praktiska skäl valdes ett 

bekvämlighetsurval. Det mest effektiva sättet att nå ut till så många i målgruppen som möjligt 

var genom patientorganisationen Psoriasisförbundet med ca 16 000 medlemmar. 

Psoriasisförbundet länkade till webbenkäten genom sin Facebooksida som vid tidpunkten 

hade 4234 följare. Enkäten låg uppe mellan 01/03/2016 - 31/3/2016. Psoriasisförbundet 

publicerade ett inlägg på sin Facebooksida den 2/3/2016 som hänvisade till enkäten. 

Efterföljande dagar besvarades merparten av de 125 enkäterna. Bekvämlighetsurvalet 

grundade sig i att det är svårt att få ta del av patientregister av personer som diagnostiserats 

med psoriasis. Det är också svårt att få tillåtelse att genomföra enkäten på olika 

behandlingsenheter för psoriasis. 

2.1.2 Pilotstudie 

Enkäten prövades i form av en pilotstudie på två personer ur målpopulationen. Personerna 

fick sedan kommentera huruvida de förstod alla frågor och om svarsalternativen var 

förståeliga och rimliga. Försökspersonerna fick också ange hur lång tid enkäten tog att 

genomföra. Båda svarade mellan 5-10 min. Några mindre justeringar gjordes på enkätens 

layout och svarsalternativ efter pilotstudien. 

2.1.3 Statistik analys 

Kontinuerliga variabler uttrycktes som medelvärde ± standard avvikelse och kategoriska 

variabler uttrycktes som procentsatser. En deskriptiv statistisk analys gjordes på resultatet. 

Spearmans korrelationskoefficient användes för att bedöma eventuella samband mellan 

kontinuerliga och kategoriska variabler samt Chi square test. Nivån på statistisk signifikans 
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sattes till P < 0,05. Statistisk analys utfördes med användning av det statistiska programmet 

Sofastatistics version 1.4.6 samt Excel version 12.0.  

2.5 Validitet 

Validiteten i en enkätundersökning kan vara problematisk. Vid frågor om exempelvis vikt så 

har respondenterna en tendens att underskatta sin egen vikt och vid frågor om fysisk aktivitet 

så har personer en tendens att överskatta sin aktivitet (Hagströmer et al. 2015, s. 4). För att 

säkerställa validiteten så användes IPAQ-S. Med ett beprövat mätinstrument så höjs 

validiteten (IPAQ 2016). Att använda sig av ett beprövat mätinstrument i 

enkätundersökningar är rekommenderat (Olsson & Sörensen 2011, s. 148). 

Enkätfrågorna utformades så att de kunde besvara studiens frågeställningar. När 

frågeformuläret testades så angavs inga ”vet ej” svar. Det tyder på en hög validitet (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 124). 

2.6 Reliabilitet 

En god reliabilitet har försökt säkerställas genom att en första enkät utfördes på två 

testpersoner som fick komma med synpunkter och feedback på frågornas utformning och dess 

svarsalternativ samt den typografiska utformningen av enkäten. Data från studien 

analyserades med ett statiskt program för att ytterligare höja reliabiliteten. Undersökningens 

lättåtkomlighet bjöd in till att få många svar. 

 

I delen av fysisk aktivitet i enkäten så ställs retrospektiva frågor. Respondenterna ombeds att 

tänka tillbaka på de senaste sju dagarna. Om enkäten skulle upprepas är det inte säkert att 

deltagarna skulle angett samma svar. De kanske till exempel är mer aktiva på sommaren än i 

början på våren. Det är inte heller säkert att de minns exakt hur fysisk aktiva de var sju dagar 

bakåt. Recall bias är alltid ett problem för reliabiliteten i retrospektiva studier (Hagströmer et 

al. 2015, s. 4). 

2.7 Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om sin anonymitet i undersökningen. De informerades vidare om sin 

frivillighet och att de när som helst kunde avbryta undersökningen. De informerades också 

om vad resultatet av undersökningen skulle användas till. Den insamlade datan ska 

uteslutande användas till den här studentuppsatsen. All information gavs skriftligen i samband 

med enkätundersökningen. Eftersom deltagarna var helt anonyma och det skulle vara omöjligt 
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att koppla samman en besvarad enkät med en person så är studien inte förenad med några 

etiska problem. (Olsson & Sörensen 2011, s 83)  

3. Resultat 
Här tas de resultat som är mest relevanta för studiens syfte upp. Kontinuerliga variabler 

uttrycktes som medelvärde ± standard avvikelse eller procentsatser. Kategoriska variabler 

uttrycktes som procentsatser. 

3.1 Resultat från första delen av enkäten - bakgrundsfrågor 

Undersökningen fick totalt 126 svar. 81 procent av de svarande var kvinnor vilket framgår av 

figur 1. 

 
Figur 1 – Cirkeldiagram över undersökningens könsfördelning 

 

Medelåldern på de svarande var 47,5 år ± 14 år. Den yngsta 7 år och den äldsta 71 år. I figur 2 

visas fördelningen av ålder i ett histogram. 
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Figur 2 – Diagram över ålder på de svarande. 

 

I genomsnitt så hade de svarande haft psoriasis 22 år ± 15 år. De flesta hade alltså i större 

delen av sina vuxna liv haft diagnosen psoriasis. I histogrammet i figur 2 visas fördelningen 

av ”År med diagnos”. 

 
 

Figur 3 – Diagram över antal år med diagnosen psoriasis. 

 

Deltagarna i studien hade ett genomsnittligt BMI på 29 ± 8. Genomsnittet kan alltså ligga i 

överkant i kategorin överviktig (BMI 25-30) och inte långt ifrån Fetma grad 1 (BMI 30-35). 

31procent av de svarande är överviktiga eller feta. 

Ålder 

Antal 

År med diagnos 

Antal 
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Figur 4 – Diagram över BMI 

 

Utbredningen av sjukdomssymtomen är varierat. Högst andel var de som uppskattade 

utbredningen av sina symtom (utslag) till 1-5 procent av kroppsytan, 48 procent angav detta. 

Fördelningen visas i Figur 5. 

 

 
Figur 5 – Cirkeldiagram på utbredningen av utslag. 

 

84 procent angav att de inte fått någon information av sin hudläkare eller annan 

sjukvårdspersonal om de ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar vid psoriasis. 9.6 

procent hade fått information från sin hudläkare och 6.4 procent från annan hälsopersonal. 

 

I tabell Utbredning 

0.0 0 %  

1.0 1-5 %  

2.0 5-10 % 

3.0 10-15 %  

4.0 15-20 %  

5.0 >20 %  

 

BMI 

Antal 
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Figur 6 - Cirkeldiagram över information om ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Svaren på frågan ”Vad för information fick du?” (fråga 6 i enkäten, se bilaga 2) redovisas i 

tabell 1. Tabellen visar den enskilda respondenternas svar. Vissa svar är något korrigerade för 

stavning och grammatik av författaren för att göra det mer förståligt.  

 

Tabell 1 – Vad för information fick du av de ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar.  

Muntlig och skriftlig  

En läkare nämnde det i förbigående  

Att det är en ökad risk 

Att det är en ökad risk.  

Fick information om den ökade risken i samband med en klimatresa 

Att det var viktigt med vikt, rörelse, mat . 

Att det är viktigt med kost och träning för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdom 

Att träning och kost kan ge bättre odds 

Bara att det är ökad risk 

Jag var väldigt ung när jag fick psoriasis så jag minns inte att jag fått en klar information om 

den ökade risken. Jag har fått veta det från mina föräldrar som vidarebefordrat från läkare 

samt att jag läst mycket på internet.  

 

 

1.0 – Har inte fått 

information 

 

0.0 – Har fått information 

från hudläkare eller annan 

hälsopersonal. 
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71.2 procent angav att de inte fått några rekommendationer om fysisk aktivitet av sin 

hudläkare eller annan hälsopersonal. 3,2 procent hade fått rekommendationer från sin 

hudläkare och 25,6 procent från annan hälsopersonal. Resultatet visas i cirkeldiagrammet i 

figur 7. 

 

 
 

Figur 7 – Cirkeldiagram över rekommendationer av fysisk aktivitet.  

 

Svaren på frågan ”Vad för information fick du?”(fråga 8 i enkäten, se bilaga 2) redovisas i 

tabell 2. Tabellen visar den enskilda respondenternas svar. Visa svar är något korrigerade för 

stavning och grammatik av författaren för att göra det mer förståligt. De flesta 

rekommendationer är oprecisa och består till exempel av ”träna” eller ”Motionera är bra”. 2 

av rekommendationerna motsvarar de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

 

Tabell 2 – Vad för rekommendationer om fysisk aktivitet fick du? 

Att det är nyttigt att röra på mig minst 30 minuter 3 ggr per vecka 

Att röra på mig, men inte med för tunga vikter 

Att simma är bra 

Att jag bör röra på mig minst 30 min om dagen och gärna träna några gånger i veckan 

Gå ner lite i vikt kan göra under för psoriasisartriten.  

Att fysisk aktivitet kan förbättra din psoriasis 

Att ökad fysisk aktivitet är bra 

Får alltid ett generellt råd att röra mig, orelaterat till psoriasis. 

1.0 – Har inte fått några 

rekommendationer 

 

0.0 – Har fått 

rekommendationer från 

hudläkare eller annan 

hälsopersonal. 
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Reumatolog föreslår sjukgymnastik 

Gå, styrketräna/sjukgymnastik 

Gå promenader minst 30 minuter 3 ggr/v, cykla, simma, gymträna  

Att jag måste motionera och gå ner i vikt för att motverka min typ-2 diabetes 

Träna på rätt nivå 

Motion 

Att det är bra att ha någon form av rörelse som t.ex. vattengympa 

Träna så mycket du orkar sa reumatologen 

Fick information av vårdcentralen 

Träna 

Fysiskaktivitet är viktigt för min hälsa . 

Simma, promenera och motion på recept 

Tips på träning av sjukgymnast, även möjlighet till vattengymnastik när jag behövt det för 

lederna 

At det ville hjälpa på psoriasis artrit, minska smärtor och minska symptomen av psoriasis 

Rör på dig minst 30 minuter om dagen. 

Träna. Ta promenader  

Träning är aldrig fel 

Träning  

Remiss på träning 

Rör på dig så får du bort övervikten 

Träna så ofta som möjligt 

Att jag bör motionera 

Fysisk aktivitet är bra i rätt mängd 

Kurs på Psoriasisförbundet. Information från bl.a. Hälsovetare. Kost, motion, rörelse. Även 

från personal på utlandsvård 

Vara ute och röra på mig mycket, tex. promenader  

Jag har juvenil psoriasis artrit, och min behandling gäller främst inflammationer i kroppen 

(artriter och entesiter) där jag haft stark behandling sedan barnsben som gjort att jag knappt 

har besvär av psoriasisen. Det enda jag fått är sår i hårbotten och händerna på ca 10 år. 
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3.2 Resultat från andra delen av enkäten – Aktivitetsvanor 

 

Från resultaten av IPAQ-S delen av enkäten så kategoriserades personerna in i 0 – Låg 

aktivitet, 1 – Måttlig aktivitet eller 2 – Hög aktivitet enligt IPAQs eget analys verktyg (se 2.1 

Tillvägagångssätt). 

 

24 procent av de svarande blev kategoriserade i ”Låg aktivitet” enligt IPAQ-S. 47 procent 

blev kategoriserade som måttligt aktiva och 28 procent blev kategoriserade som hög aktiva. I 

kategorierna Hög och Måttligt så når de svarande upp till de allmänna rekommendationerna 

för fysisk aktivitet (se 2.1 Tillvägagångssätt). I figur 7 så visas fördelning av aktivitetsnivå i 

ett cirkeldiagram. 

 

 
 

Figur 8 – Cirkeldiagram över kategoriseringen av den fysiska aktiviteten. 

 

Den genomsnittliga tiden för stillasittande var 6,4h ± 4,1. Resultatet över stillasittande visas i 

histogrammet i figur 9. 

0 – Låg 

1 - Måttligt 

2 - Hög 
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Figur 9 – Diagram över stillasittande. 

3.3 Samband 

Det finns ingen signifikant korrelation mellan aktivitetsnivå och utbredning av utslag. P-värde 

0.43 och R-värde -0.07. 

 
Figur 10 – Spearmans korrelationsanalys av ev. samband mellan utbredning av utslag och 

kategoriserad nivå av fysisk aktivitet. 

 

Det finns ingen korrelation mellan utbredning av symptom och BMI. P-värde 0.61 och R-

värde 0.046. 

 

0 %  0 

1-5 %  1 

5-10 % 2 

10-15 % 3 

15-20 % 4 

>20 % 5 

 

Timmar med stilllasittande 

Antal 
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Figur 11 – Spearmans korrelationsanalys av ev. samband mellan utbredning av utslag och 

BMI.  

 

Det ser inte ut att vara något samband mellan att motta information om de förhöjda riskerna 

av hjärt- och kärlsjukdomar och nivån på fysik aktivitet vid ett Chi square test. P-värde 0.426.  

 

Tabell 3 – Chi square test av ev. samband mellan nivå av fysisk aktivitet och information om 

risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

 
  

Det är heller inte något samband mellan att motta rekommendationer om fysisk aktivitet och 

nivå av fysisk aktivitet när ett Chi square test gjordes på de variablerna. P-värde 0.09. 

 

Tabell 4 – Chi square test av ev. samband mellan nivå och få rekommendationer om fysisk 

aktivitet. 

0 = Fått info 

1= Inte fått info 

0 % 0 

1-5 % 1 

5-10 % 2 

10-15 % 3 

15-20 % 4 

>20 % 5 
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4. Diskussion 
Syftet med studien var att ta reda på i hur hög grad svenska psoriatiker håller sig fysiskt 

aktiva. 

I det här avsnittet som kommer studiens resultat och metod diskuteras. Följt av studiens 

slutsats. 

4.1 Resultat diskussion 

Det föreligger troligtvis en förhöjd prevalens och incidens av fetma, diabetes typ 2, 

dyslipidemi, metaboliska syndromet samt hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med mild till 

svår psoriasis. I alla ovanstående tillstånd rekommenderas fysisk aktivitet i förebyggande 

syfte samt behandling (Stålhe, 2008). Undersökningen visade att personer med psoriasis har 

ett högt medel BMI, 29 ±8, 15 procent var överviktiga och 16 procent var feta. Det kan sättas 

i relation till talen från Folkhälsomyndigheten där de angav att 28 procent av Sveriges kvinnor 

är överviktiga och 31procentav männen. Personer som lider av fetma utgör 14 procent av 

Sveriges befolkning, för bägge könen (Folkhälsomyndigheten, 2016). I en tidigare studie 

gjorde på psoriatiker kom man fram till att det var högre risk att drabbas av fetma vid 

psoriasis med ett relativt riskvärde på 1.66 (Armstrong et al. 2012, s. 6). Resultatet från den 

här studien kan antyda att det är en högre risk att drabbas av fetma vid psoriasis också i 

Sverige. Men inga direkta slutsatser kan dras. 

4.1.1 Följer svenska psoriatiker de allmänna rekommendationerna för 
FA? 

Resultatet från undersökningen visade att merparten (75 procent) av de som svarat på enkäten 

håller sig fysisk aktiva motsvarande åtminstone de allmänna rekommendationerna om fysisk 

aktivitet. Resultatet ligger inte helt i linje med resultatet som Mallbris et al. (2006) fick i sin 

0 = Fått info 

1= Inte fått info 
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studie på svenska psoriatiker. Där visade det sig att 33 procent inte bedrev någon fysisk 

aktivitet alls och 51 procent endast bedrev fysisk aktivitet en gång i veckan. Majoriteten (84 

procent) levde alltså inte upp till de allmänna rekommendationerna av fysisk aktivitet (2006, 

s. 614.). Skillnaden kan bero på att MalIbris et al. gjorde sin studie tio år tidigare än den här 

studien. En ändring i nivån av fysisk aktivitet kan ha skett under den tiden. Det kan också 

bero på mätmetoden. Mallbris et al. använde sig inte av IPAQ som mätmetod för den fysiska 

aktiviteten utan deltagarna i studien fick endast ett par frågor rörande deras fysiska aktivitet. 

Studiens syfte var främst att se på lipidprofil i samband med psoriasis. 

 

Tidigare studier är ganska så enstämmiga i att personer med psoriasis är mindre fysisk aktiva 

en övriga befolkningen (Do et al. 2015, s. 150; Torres et al. 2014, s. 130). Resultatet från den 

här undersökningen har inte gjort någon jämförelse mellan psoriatiker och den generella 

svenska befolkningen. En studie gjord av Hagströmer et al. (2006) användes IPAQ-S som 

mätmetod för att mäta nivån av fysisk aktivitet på den svenska befolkningen. Deras resultat 

visade att Sveriges vuxna befolkning har median på 1,699 MET (2006, s. 305). Vilket skulle 

placera de flesta i kategori 2 enligt IPAQ kategoriseringsmetod (Se 2.1 Tillvägagångssätt). En 

stor andel (47,2 procent) av svenska psoriatiker blev i den här undersökningen kategoriserade 

i nivå 2 

4.1.2 Har de blivit informerade av sjukvården om vikten av FA för att 
förebygga de följdsjukdomar som är kopplade till psoriasis? 

Resultatet av undersökningen visade att 34 personer fick rekommendationer om fysisk 

aktivitet från sjukvården. Men endast 2 av de 34 personer som fått rekommendationer om 

fysisk aktivitet uppgav att rekommendationerna motsvarande de allmänna 

rekommendationerna om fysisk aktivitet (Jansson et al. 2011). Merparten av 

rekommendationerna bestod av korta uppmaningar såsom; ”det är bra att träna” eller ”motion 

är bra”. Det är också uppseendeväckande att endast 3,2 procent hade fått rekommendationerna 

om fysisk aktivitet från sin hudläkare. Detta till trots för Amerikanska psoriasisförbundets 

uppmaning om att alla läkare bör rekommendera sina patienter fysisk aktivitet (Kimball et al. 

2008, s. 1031). De bristande uppmaningarna om fysisk aktivitet kan bero på att psoriasis inte 

tas upp i FYSS. Sjukvårdspersonalen är därför inte uppdaterad av vad den senaste forskningen 

säger om fördelarna av fysisk aktivitet för psoriatiker. 

 

Det är rimligt att anta att de flesta hudläkare eller dermatologer är pålästa om följdsjukdomar 



23 

 

av psoriasis, det är därför mycket konstigt att de inte rekommenderat fysisk aktivitet i högre 

grad. Resultatet visade också att 5 procent av deltagarna fått information om den förhöjda 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar från sin hudläkare. Det är alltså flera läkare som har 

informerat om den förhöjda risken, men inte rekommenderat fysisk aktivitet trots att det är 

tydligt att fysisk aktivitet verkar förebyggande för hjärt- och kärlsjukdomar (Ståhle 2008, s 

359). Nu finns det ingen data från studien som visar om eller hur ofta personerna regelbundet 

går till en hudläkare. Den frågan hade i efterhand varit relevant att ha med i enkäten. Här 

finns det utrymme för en studie som frågar hudläkare om de ger rekommendationer om fysisk 

aktivitet till psoriasis patienter. Om de inte gör det är det intressant att veta varför inte.  

 

Resultatet av studien visar en stor brist i hur personer med psoriasis blir informerade om de 

ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar samt fördelen med att hålla sig fysisk aktiv för att 

förebygga detta. Att inte heller FYSS tar upp psoriasis i sina rekommendationer trots tydliga 

resultat från tidigare forskning som visat att personer med psoriasis har en stor fördel av 

fysisk aktivitet kan tyda på att antingen kunskapen kring sjukdomen är bristfällig eller att 

sjukdomen har en låg prioritet. Här bör det göras tilltag för att informera om vikten av fysisk 

aktivitet för psoriatiker. 

 

Hypotesen som förelåg den här undersökningen kan varken bekräftas eller dementeras pga. 

bristande urval (se 4.2 Metod diskussion). 

4.2 Metod diskussion 

Studien har några uppenbara brister. Eftersom ett bekvämlighetsurval genomfördes av 

praktiska skäl och inte ett slumpmässigt urval går det inte att generalisera resultatet på 

studiens målpopulation. Det går alltså inte att dra några generella slutsatser kring svenska 

psoriatiker. De svarande var t.ex. högt överrepresenterade av medelålders kvinnor. Däremot 

kan resultatet från undersökningen ge intressanta tankeställare och motivera till nya, 

generaliserbara studier på området. 

 

En annan uppenbar svaghet är mätinstrumentet. Även om ett försök till hög validitet gjordes 

med hjälp av ett beprövat mätinstrument, IPAQ-S (IPAQ, 2016) Så finns det en risk att de 

svarande antingen överskattade sina nivåer av fysisk aktivitet och/eller missförstått en eller 

flera frågor eller svarsalternativ.  
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Det är också rimligt att flera av de svarande också led av ledsjukdomen psoriasisartrit. Cirka 

20 procent som har diagnosen psoriasis får också psoriasis artrit (PSO, 2016). Ledsjukdomen 

kan göra det smärtsamt och besvärligt att utföra fysisk aktivitet. Det hade varit relevant med 

en fråga i enkäten om personen också är drabbad av psoriasis artrit för att se om den gruppen 

är mindre fysisk aktiva än de som bara har psoriasis. 

4.3 Slutsats 

I och med studiens brister i urval och tveksamheter till validiteten i mätinstrumentet av fysisk 

aktivitet kan inga slutsatser dras om hur vida svenska psoriatiker lever upp till de allmänna 

rekommendationerna om fysisk aktivitet eller inte. Studiens hypotes kan därför inte bekräftas 

eller förkastas. Studien visade ett genomsnittligt högt BMI hos de som svarade på enkäten, 

något som också höjer risken av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Information om 

risker och information om fysisk aktivitet var väldigt bristfällig från hudläkare. Studien visar 

att alltför dålig information hade getts till de som svarat på undersökningen på de två 

områdena. Detta trots att det finns riktlinjer om att det bör göras (Kimball et al. 2008, s. 

1031). 

 

Om det visar sig att svenska psoriatiker är mindre fysiskt aktiva än den generella 

befolkningen samtidigt som de har en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

skulle det vara intressant att se om det är sjukdomen i sig som leder till den ökade risken eller 

om det är den låga fysiska aktiviteten. Under tiden bör alla läkare och all hälsopersonal som 

har kontakt med personer med psoriasis rekommendera fysisk aktivitet samt informera om de 

ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar.  

4.3.1 Framtida forskning 

Studien öppnar upp för flera nya studier. Dels bör en liknande studie som den här genomföras 

med ett slumpmässigt urval och en annan validerad mätmetod för fysisk aktivitet, t.ex. 

accelerometer för att få ett mer tillförlitligt resultat på hur pass fysiskt aktiva svenska 

psoriatiker är. Man borde också se på varför informationen om risker förknippade med 

psoriasis och fördelarna av fysisk aktivitet är så bristfällig. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Psoriasis and physical activity.  
Psoriasis cormobidites 
Psoriasis prevalence 
Psoriasis risks 
 
 
 
Var har du sökt? 
PubMed 
Discovery 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Psoriasis and physical activity.  
Psoriasis cormobidites 
Psoriasis prevalence 
Psoriasis risks 
 

 
Kommentarer 
Hittade mycket relevanta studier genom att se på källförteckningen på andra studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Fysisk aktivitetsnivå hos 
psoriasispatienter 
Den här undersökningen görs som en del av en C-uppsats på Gymnastik & 
Idrottshögskolan. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pass fysiskt aktiva 
personer med diagnosen psoriasis är.  
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens genomförande att enkäten besvaras. 
Alla svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet från undersökningen 
kommer endast att användas till den tänkta C-uppsatsen. 
Vid eventuella frågor så kan du kontakta mig. 
 
Tack för att du medverkar! 
 
Anton Hasselgren 
 anton@hasselgren.se 
 
 
. 1. Kön   
  Man 
  Kvinna 
 
.    2. Ålder      Vikt       Längd      3. Hur många år har du haft diagnosen psoriasis?       4. Hur 

utbred är din psoriasis? 1 % är cirka arealen på din handflata   
  1-5% 
  5-10 
  10-15 
  15-20 
  >20 
 
.    5. Har du fått information av din hudläkare eller annan hälsopersonal om de 

ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar vid psoriasis?   
  Ja, från min hudläkare 
  Ja, från annan hälsopersonal 
  Nej 
  Vet ej 
 
.    6. Om Ja på fråga 5. Vad för information fick du?        
.  
. 7. Har du fått några rekommendationer för fysisk aktivitet av din hudläkare 

eller annan hälsopersonal?   
  Ja, från min hudläkare 
  Ja, från annan hälsopersonal 
  Nej 
  Vet ej 
 



 

.    8. Om Ja på fråga 7. Vad för information fick du?        

.  

. Aktivitetsvanor 

.  Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all  

. typ av fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv  

. de senaste 7 dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv  

. person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete,  

. trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning.     

.  

. 1.  Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste  

. 7 dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs  

. som mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk  

. enbart på de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck.      

.  

. 1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört 
arbete som är mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och 
trädgårdsarbete, aerobics, löpning eller cykling i högre tempo?   

  1 dag 
  2 dagar 
  3 dagar 
  4 dagar 
  5 dagar 
  6 dagar 
  7 dagar 
  Ingen sådan aktivitet - hoppa över fråga 1b 
.     
. 1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på 

mycket ansträngande fysisk aktivitiet? Uppskatta antal minuter 
.  
.        2.  Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de  
. senaste 7 dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som  
. upplevs som arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk  
. enbart på de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
.      
. 2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört 

arbete som är måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt 
bygg- och trädgårdsarbete eller annat i måttligt tempo? Inkludera ej 
promenader.   

  1 dag 
  2 dagar 
  3 dagar 
  4 dagar 
  5 dagar 
  6 dagar 
  7 dagar 
  Ingen sådan aktivitet - hoppa över fråga 2b 
.     



 

. 2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på 
måttligt ansträngande aktivitet? Uppskatta antal minuter        

.  

. 3.  Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

. promenader på arbetet, under transporter och under fritiden 

.      

. 3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 
10 minuter i sträck?   

  1 dag 
  2 dagar 
  3 dagar 
  4 dagar 
  5 dagar 
  6 dagar 
  7 dagar 
  Ingen sådan aktivitet - hoppa över fråga 3b 
.     
. 3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på 

promenader? Uppskatta antal minuter       
.  
. 4.  Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
. senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och  
. på din fritid.Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV- 
. soffan. 
.     Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande  
. under en sådan dag? Uppskatta antalet timmar        
.  
. Tack för din medverkan! 


