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VAD ÄR PSORIASISARTRIT?
Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan ge besvär i både hud och 
leder. De symptom som uppstår i huden eller i lederna beror på överaktivitet hos 
immunförsvaret, vilket leder till att kroppen ”angriper” sig själv. Psoriasisartrit tillhör 
en grupp sjukdomar som kallas spondylartriter och karakteriseras av inflammation i 
mjukdelar (muskelsenfästen, senskidor och slemsäckar) och leder.

De vanligaste symptomen på inflammation i leder, muskler och senfästen är  
stelhet, svullnad, smärta och ömhet. Oftast är det knän, fotleder, mindre leder i  
händer och fötter samt i nedre delen av ryggen som drabbas.  Man kan också  
uppleva en trötthet som är svår att vila bort, så kallad ”fatigue”. Detta kan också  
leda till sömnstörningar.

Psoriasis kan ta sig olika uttryck, men karakteriseras i samtliga fall av en kraftig 
nybildning av hudceller, vilket resulterar i fjällande, rodnande, torra fläckar på hud och 
i hårbotten. Hudförändringarna kan se olika ut och omfattningen varierar.

I de flesta fall är hudförändringarna redan etablerade när ledbesvären debuterar, 
men båda besvären kan också uppträda samtidigt, och i ungefär ett fall av tio börjar 
sjukdomen med inflammation i lederna medan hudförändringarna uppstår först  
senare. I det sistnämnda fallet kan det vara svårt att ställa rätt diagnos då symptomen 
lätt förväxlas med andra sorters ledbesvär.

Psoriasisartrit är lika vanligt förekommande hos kvinnor som män och kan 
debutera när som helst under livet, även om de flesta insjuknar i medelåldern. 
Uppskattningsvis lider 0,2 % av befolkningen av psoriasisartrit och benägenhet att 
utveckla sjukdomen är delvis ärftlig. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att det 
idag inte finns något botemedel, men mycket kan lindras med behandling. 

Sjukdomen går i skov, vilket innebär att symptom och besvär kan variera i intensitet 
över tid. Mellan skoven kan man må bättre och tidvis vara helt symptomfri. Det är 
därför viktigt med regelbunden uppföljning hos läkare. Många har behov av att träffa 
en reumatolog för ledbesvären och en hudläkare för sin psoriasis.

Broschyren är fakta-
granskad av Dr Kenneth 
Henriksson, reumatolog, 

Sergelkliniken i Stockholm
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Typiska inflammatoriska symptom som smärta och stelhet varierar mycket, men  
oftast är sex huvudsakliga områden involverade. Det är dock inte säkert att man 
upplever besvär från alla områden eller att de uppträder vid samma tidpunkt.

LEDER

Lederna blir svullna, ömma och stela. Vanligtvis är det leder i 
händer, fötter, vrister, knän, armbågar och axlar som drabbas. 
Även käkledsbesvär är vanligt vid psoriasisartrit. 

ENTESIT

Entesit innebär inflammation i entesen, dvs där muskel  
och ledband fäster mot benet, och  uppstår ofta i hälsenan, 
under foten där ledband fäster på hälbenet (hälsporre) och 
i muskelfästet på utsidan av armbågen (tennisarmbåge).

DAKTYLIT

Svullnad av enstaka fingrar eller tår; kallas ofta ”korvfingrar” 
eller ”korvtår”. 

OLIKA SYMTOM AV PSORIASISARTRIT

RYGG/KOTPELARE/BÄCKEN

Ledinflammation i rygg och bäcken som leder till smärta och 
stelhet. Morgonstelhet, vilovärk och svårigheter att böja sig 
framåt är också vanligt förekommande.

PSORIASIS

Det finns många olika former av psoriasis i huden. Både 
utseende och utbredning av hudförändringar kan variera. 
Psoriasis kan uppstå på alla delar av kroppen; vanligast är  
i hårbotten, på knän, armbågar och i kroppens hudveck,  
men man kan även ha psoriasis på händer och fötter, 
 i underlivet och på naglarna. Psoriasis kan orsaka klåda.

NAGELFÖRÄNDRINGAR

Förhårdnader, gropiga förändringar eller gulaktiga miss- 
färgningar av naglar är vanligt förekommande vid psoriasis och 
framför allt psoriasisartrit; ibland kan det till och med vara det 
enda synliga tecknet på att man har psoriasis. Avlossning av 
nagelns främre kant från nagelbädden är också en form  
av nagelpsoriasis.
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ÖKAD RISK FÖR ANDRA  
SJUKDOMAR – SAMSJUKLIGHET
Att drabbas av en sjukdom som har samband med en annan sjukdom kallas för  
samsjuklighet eller komorbiditet. 

Vid psoriasisartrit finns det en ökad risk för att utveckla andra sjukdomar som 
bland annat:
+   Högt blodtryck
+  Höga blodfetter
+  Diabetes
+  Övervikt/fetma
+  Hjärt-kärlsjukdomar
+  Depression/ångesttillstånd

Det är framför allt husläkaren som regelbundet bör kontrollera blodtryck, blodfetter 
och blodsockervärden.

Psoriasisartrit kan även öka risken för inflammatoriska sjukdomar  
i andra organ som:
+  Tarmarna (Crohns sjukdom eller ulcerös colit)
+  Ögonen (Irit eller uveit)

Därför är det viktigt att du berättar för din doktor om alla dina besvär.

Ledinflammationen behandlas, utifrån svårighetsgrad, med antiinflammatoriska  
läkemedel, kortisoninjektioner eller antireumatiska läkemedel utprovade för  
psoriasisartrit. I många fall kan dessa leda till förbättring av både ledinflammation  
och psoriasisbesvär. 

NSAIDs, eller”icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel” (Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drugs), verkar genom att dämpa inflammation, smärta och stelhet. 
NSAIDs kan ordineras per recept eller köpas receptfritt.

Kortison Kortison kan användas vid psoriasisartrit, framförallt när enstaka leder är 
angripna. Kortison ges då som injektion direkt i en eller flera drabbade leder. Kortison 
i tablettform bör användas med försiktighet vid psoriasisartrit då det föreligger risk för 
försämring av psoriasis i huden, men kan användas vid svårbehandlad sjukdom.

DMARDs DMARDs (Disease-Modifying Antireumatic Drugs) är en grupp antireumatiska 
läkemedel, som på olika sätt agerar inflammationsdämpande. Det finns två grupper, 
syntetiska (tabletter) och biologiska.
Till gruppen syntetiska DMARDs hör bl a sulfapreparat, malariatabletter och metot-
rexat. Det finns även nyare, mer målinriktade läkemedel som PDE4-hämmare och 
JAK-hämmare. De fungerar genom att modifiera den inflammatoriska processen inuti 
cellerna och därmed skapa balans i det rubbade immunsvaret.
I gruppen biologiska DMARDs ingår läkemedel bestående av stora proteiner. De  
hämmar eller blockerar olika signalämnen inom immunsystemet (exempelvis TNF-α, 
IL-12/IL-23 och IL-17). Biologisk behandling ges genom injektion (sprutor) eller som 
infusion (dropp) och förskrivs oftast till patienter som uppvisar en hög sjukdomsaktivitet 
och/eller när andra behandlingar inte gett tillräcklig effekt. 
Rådgör alltid med din läkare om vilken behandling som är lämplig för just dig och din 
livssituation och var tydlig med vilka symptom som besvärar dig mest. Kom också ihåg 
att du kan påverka valet av behandlingsform; fråga din läkare vilka alternativ som finns. 
Fysisk aktivitet och regelbunden träning kan förbättra funktionen i lederna och minska 
smärtorna. Fysioterapeuter kan ge råd om träning och stretchövningar.

BEHANDLING
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