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Hva er psoriasis?  
Psoriasis er en arvelig, kronisk hudsykdom som rammer ca 2 % av befolkningen i Europa med en 

form for områdevis betennelsesreaksjon (som ikke skyldes infeksjon) som gir rødhet, fortykkelse og 
skjelling i affiserte områder av huden. Hodebunn, negler og ledd kan også affiseres. 

 

Hva slags betydning har arv?   
Det er flere gener involvert ("polygen arv") i overføringen av psoriasis. Omtrent 35 % av pasientene 
har kjente tilfeller av sykdommen i familien. Dersom en av foreldrene har sykdommen, er det ca 25 % 

risiko for at hver av barna kan få det, dersom begge har det, er risikoen 60 %. 
 

Hvilke andre faktorer er av betydning for at hudsykdommen skal bryte ut?  
Førstegangsutbrudd av psoriasis kommer ofte i forbindelse med en infeksjonssykdom, 

streptokokkrelatert halsbetennelse er ganske vanlig. Utbruddet kan da komme som utbredte små 
flekker på kroppen (guttat form), et utbrudd som kan behandles slik at det går helt tilbake. Sterke 

stresspåkjenninger som sykdom hos nære pårørende, dødsfall, samlivsbrudd eller annet kan også 
forårsake utbrudd og forverring.  

 

Kan medikamenter være årsak til psoriasisutbrudd?  
Ja, de vanligste medikamentene som kan fremkalle eller forverre psoriasis hos en som har 
arveligheten er blodtrykksmedisiner av typen beta-blokker, antidepressiv medisin av typen Lithium og 

antimalariamiddelet Klorokin. 

 
Hva er den vanligste manifestasjonen av psoriasis?  
Foruten utbrudd av ”guttat form”, er det relativt vanlig med gradvis fremkomst av flekker på albuer og 
av og til knær evt i tillegg eller bare i hodebunnen.  I ganske få tilfeller blir psoriasis utbredt på kropp 

og ekstremiteter. 
 

Kan psoriasis forekomme i genitalområder?   
Ja, det kan til og med være isolert i genitalområder, bakover samt under armene, på disse stedene mest 

rødt og ikke så mye flassing. (” invers form”)  
 

Hva slags” former” forekommer?    
Vi snakker gjerne om den småflekkete ”guttate” formen, den flekkvise” plaque” formen på leddenes 

strekkesider og evt rundt omkring. Den omvendte” inverse” formen i hudfolder og genitalområder, 
hodebunnsporiasis, neglpsoriasis med gulhvite og fortykkete negler ofte med ”fingerbøll”- 

forsenkninger og psoriasisleddgikt med eller uten hudaffeksjon.    
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Hvordan behandles psoriasis på huden?   
Tradisjonell psoriasisbehandling var veldig mye basert på salver, først salicylvaselin til skjellfjerning, 
dernest tjære ofte kombinert med sol ute eller inne. Tjære benyttes praktisk talt ikke lenger. Nå brukes 

D-vitamin kombinert med cortison (Daivobet) og forskjellige rene cortisonpreparater av forskj styrke 
(eks Dermovat, Flutivat, Elocon, Apolar mm). Det gis dessuten lysbehandling i lysbokser (TL01) og 

for de mest plagete klimareiser til Vallemarina på Gran Kanari.   
 

Hva gjør man med leddplager? – Dersom leddene er affisert, er det aktuelt med forskjellige” sterke” 
tabletter og de mest ”moderne” medikamentene, biologiske medikamenter som gis i injeksjonsform. 

Instituering og oppfølging av denne typen medisinering bør skje på sentre som arbeider mye med 
disse problemstillingene, gjerne hudpoliklinikker eller revmatologiske avdelinger. 

 
Hvilken betydning har kost og livsstil? Bortsett fra enkeltfaktorer som infeksjoner, alvorlig stress 

og spesielle medikamenter, ser det daglige kosthold ikke ut til å ha noen stor innvirkning på 
sykdomsforløpet.   

 

Hvordan kan jeg holde meg best mulig oppdatert om psoriasis og forhold vedr 
behandlingsmuligheter, støtteordninger osv rundt sykdommen?  Norsk Psoriasis Forbund er en 

forening der alle med psoriasissykdom som berører deres dagligliv kan ha stor nytte av å være med i. 

Da kan man også få god kontakt med andre som har erfart hva det innebærer å ha en kronisk sykdom 
og hvordan man kan håndtere de utfordringene dette innebærer. 
   


