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Abstrakt
Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av att leva med en 
hudsjukdom. Sju artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 
analysarbetet resulterade i fem kategorier. Dessa kategorier var: att bli retad och 
diskriminerad; att vara oattraktiv och motbjudande; att inte förstå eller bli 
förstådd; att inte kunna leva det liv man vill; att återuppbygga sig själv på nytt. 
Resultatet visade att många personer i sin barndom upplevde sig både retad och 
diskriminerad av klasskamrater, lärare och andra vuxna. Till följd av detta 
skapades en negativ självbild där kroppen upplevdes oattraktiv och motbjudande, 
både för sig själv och i interaktion med andra människor. Personerna beskrev 
bemötandet med hälso- och sjukvården som otillräcklig vilket skapade oro. 
Sjukdomen medförde begränsningar i att leva det liv man ville och när personerna 
inte kände sig hjälpta, sökte de sig till krafter som läkte deras lidande för att 
återuppbygga sig själv på nytt. Detta kunde vara anhörigas tröst eller alternativa 
behandlingsmetoder. Genom denna studie får sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal kunskap och förståelse om det komplexa problem som en 
hudsjukdom innebär. Ökad kunskap resulterar i ett professionellt bemötande där 
sjuksköterskor är öppna för tankar och känslor hos personen med sjukdom, för att 
kunna stödja upplevelsen av livskvalitet trots sjukdom. 

Nyckelord: att leva med, attityder, hudsjukdom, innehållsanalys, kvalitativ studie, upplevelser. 
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Huden är kroppens största organ och dess reaktioner kan lätt avläsas av omgivningen. Lawton 

(2007) beskriver att huden inte enbart är en biologisk barriär mellan organismen och miljön, 

den är även en förmedlare av budskap i socialisering till andra människor. Hudens 

välutvecklade celler ger oss ett skydd och den förmedlar även behagliga upplevelser där den 

sociala och sexuella funktionen spelar en avgörande roll för människans välbefinnande. 

Några av de vanligaste hudsjukdomarna är akne, atopiskt eksem, psoriasis och ichtyos. Enligt 

Ramos- e - Silva och Carneiro (2009) är akne vanligt förekommande i tonåren. Sjukdomen 

kan variera mellan individer från mild till svår och beror delvis på en överproduktion av talg 

eller olja som orsakar en inflammation i huden. Proksch, Fölster - Holst och Jensen (2008) 

beskriver att atopiskt eksem orsakas av en överkänslighets reaktion, som ofta uppstår under 

barndomen men som också förekommer i vuxen ålder. Personen besväras av en torr hud som 

gör att sprickor lätt uppstår. Enligt Hinton (2009) förekommer psoriasis oftast på armbågar, 

knän, hårbotten och bålen. Huden är fjällande och personen upplever klåda, den bränner och 

blödning kan lätt uppstå. Psoriasis är en ärftlig hudsjukdom där avskalning av hudceller sker 

på en betydligt kortare tid än vad som anses normalt, vilket påverkar personen på så vis att 

regelbunden smörjning av huden är nödvändlig. Burette – Taylor (1995) beskriver att ichtyos 

ofta debuterar under det första levnadsåret i orsak av en störning i överhuden. Symtomen är 

en torr hud med fastsittande fjäll på stora hudpartier likt fiskfjäll. Det finns många varianter 

och i kongenital ichtyos är stratum basale defekt. Enligt Hagen (1993) hör Ehler - Danlos 

syndrom (EDS) till de ovanliga hudsjukdomarna. Den kännetecknas av en speciellt tunn, 

mjuk och transparant hud likt sammet. Huden är överdrivet elastisk samt trasig eller ärrad 

med blåmärken. Överrörlighet kan många gånger leda till smärta för dessa personer.

För att kunna hjälpa människan i sin sjukdom är det viktigt att känna till de likheter samt 

olikheter som sjukdomen innebär för varje enskild individ. Personer som lever med en 

hudsjukdom påverkas på många sätt. De personer som lever med hudsjukdomen akne, 

atopiskt eksem eller psoriasis kan leva besvärsfria i korta perioder (Proksch et al., 2008; 

Ramos- e - Silva & Carneiro, 2009). Enligt (Burette - Taylor, 1995; Hagen, 1993) kan 

personer med ichtyos eller EDS ha besvär varje dag under hela livet av sin hudsjukdom. 

Sjuksköterskor beskriver att personer med hudsjukdom kan ha otillräcklig förståelse för sin 

sjukdom, därför behövs mer kunskap och utbildning i behandlingsmetoder och egenvård för 
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att de aktivt ska kunna delta i sin behandling (Jankowiak et al., 2004; Skarpathiotakis, Fairlie 

& Ryan, 2006). Enligt Cornish och Kleinstein (2008) kan sjuksköterskor ha otillräckliga 

kunskaper i förmågan att lära ut sjukdomskunskap till personer som drabbats av hudsjukdom. 

Det är svårt att veta hur hon skall förhålla sig till de individer som lever med sin sjukdom och 

det blir då svårt att lyckas med en god omvårdnad.

Sjuksköterskor upplever bristande kunskaper i förståelsen om hur individen med hudsjukdom 

upplever sin livsvärld (Berglund, Mattson & Nordström, 2003; Cornish & Kleinstein, 2008;

Courtenay & Carey, 2007; Joseph & Sterling, 2009; Weiss, Bergström, Weiss & Kimball, 

2003). Joseph och Sterling (2009) menar att medvetenhet om att akne är en visuell sjukdom, 

som kan påverka människan på många psykologiska sätt bör finnas, där inte enbart det synliga 

på huden kan skapa konsekvenser för personen. Weiss et al. (2003) beskriver att psoriasis kan 

ha en djupgående inverkan, störande i alla aspekter av livet eftersom huden är ett synligt 

organ som kan orsaka varierande psykologiska tillkorta kommanden. Enligt Berglund et al. 

(2003) bör sjuksköterskor identifiera de personer som har en låg acceptans i sin sjukdomsbild 

för att lyckas stödja dessa så att en god omvårdnad ska kunna ges.

Enligt Jankowiak et al. (2004) skulle kunskap om sjukdomen för den drabbade vara mycket 

fördelaktigt i avseende på orsaker till sjukdom, sjukliga symtom, behandlingsmetoder, 

prevention och vård för att bli mer delaktig i omvårdnadsprocessen. Skarpathiotakis et al. 

(2006) menar att det är viktigt att alla vårdgivare som tar hand om personer med psoriasis 

visar sig medveten i detta för att kunna hjälpa personen i sin sjukdomsbild mot ett bättre 

välbefinnande. 

Jankowiak et al. (2004) beskriver att sjuksköterskor har en viktig roll att fylla genom att ge 

kunskap om hälsa och sjukdom både till personen och närstående. Det är också viktigt att 

förstå den bakomliggande orsaken till personers olika upplevelser för att kunna genomföra en 

god omvårdnad. Varje sjukdom skapar särskilda behov för vård och utbildning och åtgärderna 

bör leda till förståelsen av sjukdomens tillstånd från individens perspektiv och bör omfatta 

alla inom verksamheten. Ansvaret för detta ska bidra till att upprätthålla en god hälsa hos 

personen. Behovet av hälsoutbildning för personen beror på många faktorer. Dessa faktorer 

kan vara individens motivation, motivering och inlärningsförmåga. Det beror också på hur 

sjuksköterskan delger informationen och hur hon väljer metoder och former av åtgärder för att 

skapa en god omvårdnad för personen. Toombs (1993, s.110, 118) beskriver att är en god 
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vårdrelation skapas i ett möte ansikte mot ansikte, där grunden ska ligga i den sjuka personens 

upplevelse av sin livsvärld. Först när vårdaren fokuserat på lidandet som personen upplever 

kan hon förstå personens existens. Detta kan möjliggöras först då individerna uppfattar 

varandra i ett rum av delad närvaro så att den helande relationen kan äga rum. 

Ökad förståelse för de komplexa problem som en hudsjukdom innebär för den person som 

tvingas leva med den, är förutsättningen för att på bästa sätt skapa god omvårdnad. Med detta 

som utgångspunkt var syftet med denna studie att beskriva vuxna personers upplevelse av att 

leva med en hudsjukdom. 

Metod

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar till denna studie söktes i de bibliografiska databaserna PubMed och 

Cinahl. Dessa databaser valdes för att de publicerar omvårdnadsforskning. Ingen begränsning 

i sökning vad gäller årtal gjordes, men dock skulle artiklarna svara mot syftet, vara kvalitativa 

och vara peer – review. De sökord som användes var: skin diseases, qualitative studies, living 

with, qualitative research, patient attitudes, coping strategies och illness. Dessa sökord 

användes i olika kombinationer och där thesaurus termer fanns användes dessa. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 63-66) beskriver vikten av användandet av thesaurus och 

MeSH- termer för att få fram rätt sökord i olika databaser (tabell 2). Vidare användes 

booleska sökoperatorerna ”and” för att effektivt kombinera sökorden med varandra (tabell 2). 

Sökningen resulterade i 76 artiklar. Titlar och abstrakt studerades på samtliga artiklar och de 

artiklar som svarade mot syftet lästes igenom. Sju artiklar valdes slutgiltigt ut eftersom de 

svarade mot syftet, samt mot inklusions- och exklusions kriterierna (tabell 1). Inklusions 

kriterierna var kvalitativa studier med vuxna män och kvinnor, samt studier av hög och medel 

kvalitet. Exklusions kriterier var barn, vårdpersonalens och anhörigas upplevelser samt de 

artiklar som inte bedömdes ha god kvalitet. De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades 

enligt Willman et al. (2006). I kvalitetsgranskningen ingick att studera studiens syfte, urval, 

kontext, problemformulering, datainsamling, analys, resultat och etiska aspekter. Artiklarna 

bedömdes i hög, medel eller låg kvalitet (tabell 1). Poängsättningen av kvalitet på artiklarna 

bygger på ett poängsystem där ett poäng svarar för att varje frågeställning besvarats och noll 

poäng betyder att frågan inte besvarats. Den poängsumma som varje enskild artikel har blivit 
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tilldelad, har sedan räknats om till procent av det maximala möjliga poängtal som en artikel 

kan uppnå (jmf. Willman et al., 2006, s. 97). Kvalitetsbetyg hög innebär att artikeln skall ha 

en medveten och metodisk dokumentation, en väldefinierad frågeställning, välbeskriven 

urvalsprocess, tydligt beskriven kontext, datainsamlingsmetod, transkriberingsmetod och 

analysmetod. Trovärdigheten och tillförlitligheten i studien skall också vara diskuterad 

(Willman et al., 2006, s. 97). Det är viktigt att finna hög kvalitativa studier för att 

sammanställa ett gott resultat. Kvalitetsgranskningen visade på sex studier med hög kvalitet 

och en studie med medel kvalitet (tabell 3). Totalt sammanställdes sju studier som svarade 

mot syftet (tabell 2).

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsbedömning

Procentindelning Kvalitetsbedömning

80-100% Hög

70-79% Medel

60-69% Låg

Tabell 2. Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: upplevelser av att leva med en hudsjukdom
PubMed 2009 09 10
Söknr *) Söktermer Antal ref.
1 FT Skin diseases 160807
2 MSH Qualitative research 8822
3 MSH illness 13045
4 MSH Patient attitudes 20527
5 1 and 2 268
6 1 and 2 and 3 63
7 1 and 2 and 3 and 4 29

                 2
8 MSH Coping strategies 2183  
9 1 and 2 and 8 24

                 1
CINHAL 2009 09 10
Söknr *) Söktermer Antal ref.
1 CH Skin diseases 1044
2 CH Qualitative studies 15378
3 FT Living with 10531
4 1 and 2 4

                2
5 1 and 3 15

                1
6 1 and 2 and 3 2
7 CH illness 14831
8 1 and 2 and 7 4

                1
Summa valda artiklar  7  

*)FT: fritextsökning i samtliga databaser. MSH: MeSH - termer i databasen PubMed, CH - Cinahl 
Headings- termer i databasen CINHAL.



6

Analys

Metoden som har använts var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 

Downe - Wamboldt (1992). En innehållsanalys beskrivs som en forskningsmetod som utförs 

systematiskt med objektivitet, där saklighet och opartiskhet är viktiga inslag. Syftet är att 

beskriva specifika fenomen där intressanta fenomen utvecklas av olika kategorier. Vid en 

manifest innehållsanalys blir det uppenbara i texten belyst, medan författaren i en latent 

innehållsanalys gör en tolkning av texten (Downe - Wamboldt, 1992).

Texten lästes igenom upprepade gånger och därefter extraherades textenheter som svarade 

mot syftet. Textenheterna översattes från engelska till svenska. Kondensering av varje 

översatt textenhet genomfördes utan att förlora innehållets kärna och placerades i olika 

kategorier av liknande beskrivna upplevelser. Enligt Downe – Wamboldt (1992) är det viktigt 

att systematiskt arbeta med textenheter för att behålla textens manifest. Textenheterna 

kodades för att kunna gå tillbaka till ursprungskällan och för att skapa ordning i analysarbetet. 

Under analysens gång jämfördes textenheterna med originaltexten flera gånger, för att 

säkerställa att arbetet var textnära. I analysen har 338 textenheter ingått. Textenheterna 

placerades i preliminära kategorier när dessa beskrev liknande upplevelser. Första 

sammanslagningen resulterade i 128 kategorier, i den andra sammanslagningen blev resultatet 

44 kategorier. Under tredje kategoriseringen utvecklades 22 kategorier, för att slutligen bilda 

fem slutkategorier. Dessa fem kategorier avspeglar den totala sammanslagningen för det 

innehåll kategorin representerar.

Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=7)
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/År Datainsamling (Hög,

/Analys Medium,
Låg)

Berglund kvalitativ 7 kvinnor Fri beskrivning EDS komplexa tillstånd Hög
et al. 4 män av upplevelsen med kroniska drag som
Sverige av EDS. Inspirerad kan resultera i funktions-
(2000) av Strauss och hinder och medför

Corbin. begränsningar.

Collins  & kvalitativ 18 kvinnor Djupa semi – Tillfredsställelse          Hög
Nicolson 12 män strukturerade är en komplex
Storbritannien intervjuer. och flyktig  
(2002) Inspirerad av konstruktion

Heideigger. som definierades,
        (Processen omdefinierades 

likt grounded och omprövades
theory, Strauss under intervju
och Corbin). processen.
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(forts.) Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=7)
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/År Datainsamling (Hög,

/Analys Medium,
Låg)

Gånemo kvalitativ 6 kvinnor Undersökning Intervjuuppgifter Hög
et al. 4 män i tre delar. 1) i två delar:
Sverige hälsofrågor. 2) vuxen & barn.
(2003) demografiskt Organiserad 

frågeformulär under 16 teman.
bedöma samtliga uppgav
sjukdomens att deras hud-
svårighetsgrad. sjukdom hade
3)intervju påverkat dem
Inspirerad av negativt.
Holsti.

Klopsad/ kvalitativ 12 kvinnor Öppna intervjuer Resultaten betonar Hög
Wahl 10 män med fokus på sjukdomseffekt:
et al. individens problematiska mellan-
Norge erfarenheter. mänskliga relationer
(2002) Inspirerad av en negativ självbild, 

grounded varierande stämningar,
theory enligt förlust av kontroll,
Strauss och negativitet och ensamhet.
Corbin.

Magin kvalitativ 37 kvinnor Datainsamling Retning, smäderi         Hög
et al. 25 män bestod av 62 eller mobbing
Australien (Varav 26 djupgående semi- upplevdes som ett
(2008) acne strukturerade stort problem.

individer, intervjuer. Retning användes 
29 psoriasis Dataanalys för att upprätthålla
individer enligt makt. Hos de lidande
och 7 induktions fanns orsakssamband
individer metod: till psykologiska
med grounded följdsjukdomar av 
atopiskt theory. lågt självmedvetande,
eksem) självbild och själv

känsla. Gruppen kan
innebära en 
underrepresenterad
källa för psykisk
sjukdom hos barn
och ungdomar.

Magin kvalitativ 13 kvinnor Intervjuer (lista Övertygelser om          Medel
et al. 13 män med teman). aknes orsakssamband.
Austarlien Enligt Orsaker: kost och smuts.
(2006) grounded theory. (Inte genetiskt eller

Under studiens hormonellt). Diet som
gång lades gav akne betraktades
ytterligare som straff. Ansiktet
teman till, som upplevdes som en 
en djupare källa till smuts som
insikt i ämnet. försökte tvättas bort.
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(forts.) Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=7)
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/År Datainsamling (Hög,

/Analys Medium,
Låg)

Watson & kvalitativ 4 kvinnor Fenomenologisk Upptäckt att Hög
de Bruin 3 män forskning. självuppfattning är  
Sydafrika Analys: centralalt i upplevelsen 
(2007) brakerting, för i innebörden att

att forskaren skall leva med psoriasis.
upphäva alla Inställning till 
tidigare läkarna som individen
förutfattade hade, gav konsekvenser
meningar för i lidande och 
att effektivt känslomässigt 
undersöka välbefinnande.
fenomen, utan Självkänsla tycks vara
förutfattat relaterat till psykisk
beslut. rehabilitering.
Existentiell Forskarna föreslår en 
Fenomenologi. sund självbild hos individ,

innan utvecklingen av 
psoriasis nyckelroll
ska äga rum i redovisning
av varför vissa människor
återhämtas anmärknings-
värt och andra inte.

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 4), som presenteras i texten nedan. Kategorierna 

presenteras med brödtext som en sammanfattande beskrivning av varje kategori innehåll. Med 

citat på originalspråk ur de analyserade artiklarna har innehållet i kategorin styrkts. 

Tabell 4 Översikt av slutkategorier (n=5)

Kategorier

Att bli retad och diskriminerad

Att vara oattraktiv och motbjudande

Att inte förstå eller bli förstådd

Att inte kunna leva det liv man vill

Att åter uppbygga sig själv på nytt

Att bli retad och diskriminerad

Studier (Berglund, Nordström, & Lützén, 2000; Gånemo, Lindholm, Sjödén, & Vahlquist, 

2003; Magin, Adams, Heading, Pound, & Smith, 2008; Watson & de Bruin, 2007) beskrev att 
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personer kände sig sårade för att de under barndom och uppväxt blev retade, smädade, 

mobbade eller diskriminerade. I studien av Berglund et al. (2000) redogör personerna hur de 

under skoltiden interagerade med lärare som visade brist på förståelse för symtom som var 

orsakad av EDS och blev utsatta för nedsättande kommentarer om sitt utseende. Personer med 

psoriasis eller eksem i Magin et al. (2008) upplevde sig som smittade. Det var av okunnighet 

som dessa människor blev kallade spetälska och andra tillmälen. Denna missuppfattning fanns 

även inom hälso- och sjukvården (Magin et al., 2008). I Watson och de Bruin (2007) beskrev 

en kvinna sin hudläkare som diskriminerande när han kröp ihop på åsynen av hennes hud. 

Han ville inte röra huden och beteendet uppfattades som oprofessionellt och sårande när det 

bekräftade hur äcklig hon kände sin hud vara. 

I was getting some physio on a back injury and the girl there had a bit of a shot 
about the psoriasis. I was leaving a few flakes on the bench or whatever and she 
said ‘You should be able to do something to fix yourself up’. Garbage stuff (Magin 
et al., 2008, p.433). 

I Magin et al. (2008) framkom att de som blivit retade eller hånade i betydande omfattning av 

sina klasskamrater hade märkbara känslomässiga stöningar som gav tydliga effekter på 

självkänsla och självbild. 

I know when I was younger I used to get teased and get called ‘pimple face’... only 
from a couple of kids, nasty children … I think anything like that affects people all the 
time, any sort of teasing, and when you are conscious of it you are going to be affected 
by it …I do remember that part of my school days, getting teased (Magin et al., 2008, 
p.433).

Att inte förstå eller bli förstådd

Ett flertal studier (Berglund et al., 2000; Collins & Nicolson, 2002;Magin, Adams, Heading, 

Pound, & Smith, 2006; Watson et al., 2007) visade erfarenheter av möten med andra som 

visade bristande förståelse för deras tillstånd. I Berglund et al. (2000) beskrevs att läkare och 

sjuksköterskor inte riktigt trodde på omfattningen av deras smärta eftersom det inte fanns 

något som objektivt tydde på detta. Att personen blev stämplad som psykosomatisk eller 

simultant var en gemensam erfarenhet de bar med sig. Eftersom symtomen ofta ignorerades 

och att de inte kände sig respekterade var det svårt för personerna att hitta en lämplig 

behandling. Smärtan av EDS var diffus och därför svår att förklara för sjuksköterskor och 

läkare. I Collins et al. (2002) beskrev personer att de hade hoppats bli tagna på allvar i mötet 

med sjukvården. 
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I argued with a physiotherapist who wanted me to do my training without technical
support. I said I don't dare, I can't stand on my knees. Of course you can, she said, if
you can't there must be something wrong in your mind (Berglund et al., 2000, p.115).

Sjukvården gav bristande information om deras sjukdom (Berglund et al., 2000;Magin et al.,

2006;Collins et al., 2002). De upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade och när de inte blev 

respekterad ledde det till en känsla av osäkerhet. Medicinsk rådgivning var en personlig 

erfarenhet som inte gav någon övertygelse om sjukdomens ursprung. I Magin et al. (2006) 

gav brist på information en upplevelse av att akne var ett straff för en ohälsosam livsstil. I 

Collins et al. (2002) beskrevs att otillräcklig information och otillräckliga förklaringar gav 

osäkerhet av sitt eget tillstånd som skapade ångest samt ett öppet behov av uppmuntran och 

vägledning. Bristen på tid som ägnades åt dem resulterade i att inte kunna känna sig som en 

aktiv deltagare i rådgivningsprocessen.

I think I would now know to go in with more questions and I wouldn’t worry about 
keeping a ten minute appointment. I think I’d be a bit bolshier. Not rude, I don’t mean 
that but I’d be quite, right I’m going in now and I’m going to ask him why what and 
when. I’m sorry if it gets to half past two and I’m due next door then tough (Collins et 
al., 2002, p. 621).

I Watson et al. (2007) beskrevs en känsla av att vara rånade i att inte kunna delta i beslut om 

behandling. Detta resulterade i byte av läkare tills de hittade en som de tyckte var mer 

förestående i frågor som rör psoriasis.

You need to find a doctor that has psoriasis for him or her to understand (Watson 
et al., 2007, p. 355).

De upplevde också att läkaren inte visade engagemang i patienten (Watson et al., 2007) 

och att de var upptagna med annat (Collins et al., 2002). Att uppleva att läkarna var 

upptagna med annat när tiden var bokad skapade ett missnöje eftersom tiden ansågs för 

knapp. Att känna att de inte hade fått genomföra ett grundligt samråd och en känsla av att 

de var kvarlämnade med obesvarade frågor uttrycktes också. I Watson et al. (2007) 

berättades att de skulle känna mer för sin läkare om han/hon först visat empati med deras 

lidande, förklarat behandling, biverkningar, lämnat information om psoriasis med 

broschyr och muntligt tagit sig tid att diskutera vad psoriasis är. Det hade också 

uppskattats om sjukvården uppmärksammat den närstående underliggande känslomässiga 

kamp som upplevdes, samt att hänvisa till psykoterapi. De med psoriasis hade önskemål 
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om att få tillgång till fler terapeuter som hade erfarenhet av medicinska åkommor samt att 

läkarna behövde behandla varje person med diagnosen psoriasis som ett unikt individuellt 

fall och att insatser borde utformas för detta. Detta kan liknas med studien av Collins et 

al. (2002) där deltagarna redan från första mötet med sjukvården hade haft en önskan om 

att få synas som en individ, där samrådet var omfattande och där individen hade tagits på 

allvar.

Att vara oattraktiv och motbjudande

I orsak av sina hudproblem uppfattades kroppen som oattraktiv och motbjudande (Berglund et 

al., 2000; Klopstad - Wahl et al., 2002; Magin et al., 2006; Magin et al., 2008; Watson & de 

Bruin, 2007). Enligt Magin et al. (2008) var mobbing en känsla av socialt exkluderande när 

det blev kopplat till att vara spetälsk eller spetälska. Det beskrevs som otrevligt och de fick en 

känsla av att vara äcklig. I Watson et al. (2007) beskrevs ungdomen som ett ensamt lidande 

där en ful och oläkbar sjukdom förföljt dem. I detta uppfattades livet som förstört. I Magin et 

al. (2006) gav stressen från skolan förvärrade utslag i ansiktet vilket skapade en känsla av att 

vara motbjudande. I Berglund et al. (2000) hade en person som barn haft tankar om att hon 

var oattraktiv med sina ärrbildade ben. 

I was so ugly, my legs were so unattractive and I thought: all those scars, I will 

never be married. When I was a child my legs were covered with bandages, but the 

scars were difficult to hide (Berglund et al., 2000 , p. 115).

Det förekom många olika nyanser av individens kropps - upplevelser. Detta kunde visa sig 

som oro för att deras kroppar verkade frånstötande, orena, infektionssjukdom, äcklig,

spetälsk, ful, oattraktiv, konstig, rå eller annorlunda (Klopstad - Wahl et al., 2002). I Watson 

et al. (2007) såg personerna på sin psoriasis med äckel och förutsatte att ingen någonsin skulle 

vilja ha dem till partner. Att nervärdera sig själv skapade en känsla av hjälplöshet. Det 

upplevdes som gräsligt, smärtsamt, pinsamt och förödmjukande. I Klopstad - Wahl et al. 

(2002) beskrevs en högre grad av obehag när hudutslagen förekom i områden som var svåra 

att täcka, till exempel ansiktet, hårbotten eller händerna.

Klopstad - Wahl et al. (2002) beskrev att det i många fall skapades ett hinder för fysisk närhet 

på grund av sår och ömhet på könsorganen. Det uppstod en känsla av att sin egen kropp var
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motbjudande och oattraktiv. Personer med psoriasis beskrev även känslan av att hata sin egen 

kropp och hud. Sådana upplevelser intensifierades när de jämförde sig med friska personer.

I remember this one day, I took my shirt off and there was all these scales on the 
floor “this is disgusting, man” and he felt actually “repulsed by.” his “.own body 
(Watson et al., 2007, p. 355).

I Magin et al. (2006) fanns det en föreställning om att smuts och brist på rena vanor var orsak 

till acnes uppkomst. En smutsig hud associerades till smutsiga yrken och svettning och 

otillräcklig tvättning av huden. Att vara utomhus och att försöka få frisk luft och solsken var 

något som individer med acne gjorde i hopp om att få en bättre hud. Att använda 

försiktighetsåtgärder för hur huden skulle skötas ansågs viktigt för att minska akneutslagen. I 

Magin et al. (2006) försökte personer att tvätta sig rena genom att tro att varmt vatten skulle 

tvätta bort all smuts. 

[I am] just conscious of keeping my face clean. I’ve sort of made a routine for 
myself to wash in the morning and wash after school and before I go to bed. Just to 
try and minimize any further flare-ups or, just sort of conscious of, when my face is 
feeling dirty and to try to wash it (Magin et al., 2006 , p. 347).

I Klopstad Wahl et al. (2002) föranledde dessa känslor att uppleva sig som motbjudande till 

känslor som sorg, sårbarhet, irritation och förtvivlan.

You compare yourself with healthy people. That makes you feel like you’re ugly
and everyone Is staring at you. You feel different from others. You are different. 
You have a disgusting  body covered by marks and lesions. You feel like a leper. I 
feel unclean and sticky. Touching the rash disgusts me  (Klopstad- Wahl et al.,
2002 , p. 254). 

Att inte kunna leva det liv man vill 

De som lever med en hudsjukdom beskrev begränsningar i att leva ett fullgott liv (Berglund et 

al., 2000; Gånemo et al., 2003; Klopstad - Wahl, Gjengedal, & Rokne Hanestad, 2002; Magin 

et al., 2006). I orsak av sin sjukdom hade många svårt att våga bilda familj och skaffa barn 

(Gånemo et al., 2003; Berglund et al., 2000). I studier (Gånemo et al., 2003; Berglund et al.,

2000) beskrevs barnlöshet och ett avståndstagande till att bli gravid på grund av sin 

hudsjukdom. Kvinnorna ville inte bli gravida av rädsla för att barnet skulle få det [Ichtyos]. 

En graviditet skrämde eftersom den kunde vara livshotande för de med EDS (Berglund et al.,

2000). Det beskrevs som svårt att kunna knyta kontakt till andra människor (Gånemo et al.,

2003; Klopstad - Wahl et al., 2002).
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It is frustrating. Skin should be smooth. Skin is contact. It is my closest contact 
with my surroundings. Expressions of love, etc., revolve around skin. … I want to 
do many things; I want to be a positive person and talk to other people. But the 
psoriasis stops me from seeking the contact I want with others. I’m afraid of 
Rejection (Klopstad -Wahl et al., 2002, p. 255).

I studien av Gånemo et al. (2003) förklarades att de i allmänhet vara mycket blyga och detta 

gjorde att de undvek exploatering av sina egna kroppar. Deras blyghet gjorde också att de 

gömde sina kroppar med kläder, ofta ljusfärgad eller flerfärgad, så att mjäll och avfjällad hud 

eller andra fläckar från lesionerna inte skulle synas. De undvek simning och gymnastik och de 

hade även saknat en partner under hela sitt liv. Sjukdomen medförde att de blev beroende av 

hjälp från anhöriga för att klara det dagliga livet (Berglund et al., 2000). 

I have to avoid getting mixed up in complications and conflicts because they cause 
my skin to break out. But I would like to face the confrontations. One should face 
confrontations, but my skin just can’t take it. That makes me mad….Many say that if 
you manage to keep on an even keel, your disease will be okay. But I don’t want to 
always be on an even keel, I want to be a dynamic person. I don’t want the disease
to depend on my psyche. I want to keep that for myself (Klopstad - Wahl et al., 2002, 
p. 256). 

De beskrev den egna kroppsupplevelsen som en önskan om sekretess, rädsla för avvisande 

med hänsyn till andra på grund av sin egen sjukdom (Klopstad - Wahl et al., 2002).

Sjukdomen begränsade val av utbildning och fritidsaktiviteter (Berglund et al., 2000; Gånemo 

et al., 2003). I Gånemo et al. (2003) begränsades fritidsaktiviteter av en dålig 

kroppstemperaturkontroll på grund av medfött neurologiskt funktionshinder. I studien 

rapporterades spontant att en deltagare verkligen hade haft nytta av sjukdomen eftersom alla 

upptäckte honom lättare och att hans hudsjukdom motiverat honom till att vara smartare än 

andra människor (Gånemo et al., 2003).

Det gick åt tid att smörja sin hud för att fungera och detta ledde till att tid till annat gick 

förlorat (Gånemo et al., 2003; Klopstad Wahl et al., 2002). Personer med ichtyos beskrev i 

Gånemo et al. (2003) att det var mycket tidskrävande att ta hand om sin hud och att huden var 

mycket problematisk under barndomen, en tjock fjällning med sprickor och sår. Behovet 

fanns av att behandla sig själva flera gånger dagligen för att hålla sin hud intakt. Ett bad 

kunde ta tre till fyra timmar ett par gånger i veckan utöver smörjning av huden varje dag. I 

Klopstad Wahl et al. (2002) beskrev personer med psoriasis att de tröttnade på att behandla 

sig själva. Klopstad Wahl et al. (2002) beskrev den dagliga behandlingen som ett extra arbete. 
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Det var för många nödvändigt att tvätta och byta kläder mycket oftare än vad som annars 

anses normalt på grund av avfjällande hud, blodfläckar, och kladdiga salvor. Det extra arbetet 

krävde tid, energi och medförde sorgsna känslor. Känslor av resignation, misströstan, 

förtvivlan och irritation utvecklades under sådana perioder.

You can feel it building up, week by week, and ultimately you get totally frustrated 
… when your physical condition goes, your mental condition follows. …Those 
around me notice. I get grumpy and irritated. Sometimes, I bite my husband’s head 
off because of everything this disease entails (Klopstad - Wahl et al., 2002, p. 256 ).

Det var som att sjukdomen blev allt för tidskrävande som kontrollerade varje aspekt av 

individernas liv. De tidskrävande erfarenheter kunde bäst beskrivas som en känsla av frihet 

när bra faser av sjukdomen inträffade i livet (Klopstad - Wahl et al., 2002).

Att åter uppbygga sig själv på nytt

Ett flertal studier beskrev att personerna försökte hitta kraft för att orka med sitt liv (Berglund 

et al., 2000; Gånemo et al., 2003; Magin et al., 2006; Watzon et al., 2007). I Berglund et al. 

(2000) beskrevs ett arbete som en fysisk eller känslomässig dränering . De upplevde att det 

var till hjälp när de fick prata ut för någon som ville lyssna. Watson et al. (2007) beskrev att 

anhöriga eller familjen tillförde stabilitet i livet. Att bli omgiven av vänner skapade ett bättre 

välmående eftersom de gav ett positivt stöd. I Gånemo et al. (2003) hade deltagare berättat för 

sin partner om sina hudproblem när de träffades första gången och det fanns inga senare 

problem i äktenskapet som var relaterade till ichtyos.

My husband was really understanding. I told him all about it and he was fantastic. If 
I hadn’t had him then I think it would have been tremendously difficult, because he 
gave me confidence and that. He was really kind, so it didn’t mean a thing to him
(Gånemo et al., 2003, p. 417).

Det beskrevs som viktigt att få gå i psykoterapi och prata igenom saker för att detta gav 

mycket styrka. De sökte sig även till alternativbehandling för att lätta sin smärta (Watson 

et al., 2007). I Gånemo et al. (2003) beskrev en deltagare att hon tog thymusextrakt med 

homeopatiska läkemedel som enligt henne förbättrade hennes allmänna välbefinnande 

och hennes hud. Att få delta i avslappningstekniker för att lätta sin känsla av panik när 

den övriga behandlingen inte hjälpte, ansågs viktigt i (Watson et al., 2007). 

I Watson et al. (2007) kunde många uppleva att de i sin djupaste sorg påbörjat en resa av 

känslomässig och fysisk turbulens och att de mitt i motgången upplevde sig växa starkare 
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både i känslor, kognitivt och andligt. Att växa sig starkare som människa skapade en tröst i 

vardagen. 

Genom att skrubba sitt ansikte beskrevs i Magin et al. (2006) en nytta av terapin. De tog 

kontroll över aknen och denna känsla av självbevarelse hade markant förmildrat effekten 

av negativa psykologiska följdtillstånd i orsak av akne för dessa personer. Watson et al. 

(2007) beskrev att en känsla av inre kontroll hade skapats då de i sina erfarenheter av 

psoriasis formats till att få en djupare förståelse och insikt i sin smärta och i sitt lidande 

och därför förstod de andras lidande. I detta kunde personen sedan hitta en mening i livet.

Psoriasis kom att bli ett verktyg som användes för att åter inta sina liv och återuppbygga 

sig själv på nytt (Watson et al., 2007).

Diskussion

Denna litteraturstudie beskriver individers upplevelser av att leva med en hudsjukdom. 

Motivet till föreliggande arbete ligger i intresset att inhämta en fördjupad kunskap och en 

djupare förståelse för hur människan med en hudsjukdom upplever sin livsvärld. Endast ett 

fåtal kvalitativa studier är redovisade som beskriver vuxna personens egna berättelser av att 

leva med en hudsjukdom. Analysen baserades på sju vetenskapliga artiklar och resulterade i 

fem kategorier; att bli retad och diskriminerad; att vara oattraktiv och motbjudande; att sakna 

tillit till vårdpersonal; att inte kunna leva det liv man vill; att återuppbygga sig själv på nytt. 

Resultatet i litteraturstudien beskrev att personerna upplevde sig retad, mobbad eller 

diskriminerad under sin barndom och uppväxt. I likhet med resultatet visar Fleming och 

Jacobsen (2009) att skolungdomar beskrev mobbning som något vanligt förekommande. 

Mobbningen uppstod när brottsoffret är måltavlan för upprepade psykologiska och/eller fysisk 

attacker. 8131 elever i årskurs sju till nio deltog i studien och nästan hälften av eleverna hade 

upplevt mobbing, ofta på grund av sitt utseende. De utsattes för narr med sexuella skämt med 

kommentarer och gester. Enligt Johnstone (2001) är personer som lider av psykisk ohälsa och 

andra psykiska problem de mest utsatta i samhället. De upplever stigmatisering och 

diskriminering i nästan varje aspekt av deras liv. Det är vanligt att personer med fysiska 

defekter upplever sig stigmatiserade. Johnstone (2001) menar också att psykiskt sjuka utgör 

en sårbar grupp och som sådan har utstått grova kränkningar av deras mänskliga rättigheter. 
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I resultatet framkom det att en hudsjukdom kan påverka människan både själsligt och psykiskt 

och att det därför är viktigt att sjukvårdspersonal kan se och känna igen ett beteende hos varje 

enskild individ som visar på dessa problem. Personer hade en känsla av att den egna kroppen

var oattraktiv och motbjudande, Enligt Johnstone (2001) är viktigt att lidande med psykiska 

hälsoproblem är en verklighet som sjuksköterskeprofessionen inte kan ignorera, åtminstone 

inte etiskt. När problemet fångas upp i ett tidigt skede, blir det också lättare att sätta in

hälsofrämjande insatser. 

I mötet med personer som lider av en hudsjukdom är det därför viktigt att förstå att om man 

blivit mobbad som barn, kan detta sätta djupa spår hos den vuxna individen. När utslag på 

kroppen använts som orsak till att andra retat personen, underlättas inte socialiseringen till 

andra människor. Hudsjukdomen kan i sig tvärt om, innebära att personen väljer ensamhet 

och isolering. Fleming och Jacobsen (2009) menar att individer som utsatts för mobbing ofta 

visar sig uppleva dålig social och emotionell anpassning, låg självkänsla och högre nivåer av 

ensamhet och ångest. Sjuksköterska kan försöka bryta den genom att ta del av personens 

levnadsberättelse och därigenom försöka främja hälsan hos varje enskild individ. 

Resultatet i litteraturstudien beskrev även att människan upplevde kroppen som mer 

avskräckande beroende i vilken grad hudsjukdomen var synlig för dem själv och andra. När 

utslagen var mer märkbara så upplevdes kroppen som stötande, ful eller äcklig. Ur detta 

skapades känslor som sårbarhet, irritation och förtvivlan. När personerna hatade sin egen 

kropp och hud skapades ett hinder för fysisk närhet, vilket intensifierades när personerna 

jämförde sig med friska personer. I likhet med resultatet beskrev Landmark och Wahl (2002)

kvinnor som genomgått en bröstoperation på grund av cancer att de upplevde sin kropp rutten, 

obehaglig och oren. Författarna menar att förlusten av bröstet kan leda till förändringar i 

kvinnans uppfattning om sin egen kropp, förändringar i det sätt hon uppfattar och förstås sig 

själv och förändringar i sin erfarenhet och förståelse av relationer med andra. Eftersom bröstet 

ofta anknyter till kvinnlighet och sexualitet, kan förlusten därmed leda till förlust av 

kvinnlighet som ger upphov till känslor av försämring i förhållande till det motsatta könet. 

Det samma visade studierna av att leva med en hudsjukdom, att upplevelsen av att huden var 

annorlunda, gav hos varje enskild person en känsla av att vara sämre än andra och inte nog 

god för sig själv. 
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Johnstone (2001) beskriver en person med god psykisk hälsa som en person med förmåga att 

som individ eller grupp interagera på ett sätt som främjar subjektivt välbefinnande, optimal 

utveckling och användning av kognitiva, känslomässiga och relationella förmågor. Med 

utgångspunkt från det har sjuksköterskor mycket att arbeta med då hon ska närma sig en 

individ som lider av en hudsjukdom. Först ska människan bakom sjukdomen förstås och vad 

hälsa eller livskvalitet är för varje enskild person ska identifieras. Detta kan göras med 

hälsofrågeformulär i ett tidigt skede i mötet med den som lider av en hudsjukdom. Miljön har 

stor betydelse för välbefinnandet, därför bör sjuksköterskan identifiera individens närstående 

och deras roll i välmående hos individer som lider av en hudsjukdom.

Resultatet i litteraturstudien visade att personer hade erfarenheter av mötet med sjukvården 

som visade bristande förståelse för deras tillstånd. Sjukvården gav en bristande information 

om deras som ledde det till en känsla av osäkerhet. Bristen på tid för patienten resulterade i att 

personen inte kunde känna sig som en aktiv deltagare i rådgivningsprocessen. Personerna ville 

synas som en individ, där samrådet var omfattande och där de hade tagits på allvar. Att 

uppleva brist på förståelse kan även ses i andra studier. I Johnstone (2001) studie berättar 

personer med psykisk ohälsa att de upplevde en kamp för att bli hörda som människor i mötet 

med hälso- och sjukvården och att finna samband med andra. Resultatet från Boeck (2004) 

visade även på att effekten av den subjektiva uppfattningen av emotionell försummelse, 

medierad av stressande livshändelser ökade sårbarheten för psykosomatiska sjukdomar.  Det 

är mycket viktigt att finna ett samband med andra för att undvika ensamhet och isolering för 

personer med hudsjukdom. I utbildningsgrupper kan personer gemensamt reflektera över de 

problem som existerar. När de kommer i en gemenskap med andra kan upplevelsen delas och 

tillsammans med andra kan personerna få det bekräftat att det finns andra som också har 

hudproblematik. Enligt Curtenay, Carey och Stenner (2009) är kommunikationsförmåga, tid 

för samråd, information och uppföljning centrala i behandling av patienter med 

hudsjukdomar. Det bidrag som sjuksköterskor gör är avgörande i vården av dessa patienter. 

Att lyssna och hantera känslor med känslighet var viktigt enligt studien.

Resultatet i litteraturstudien bevittnade det samma, att i mötet med hälso- och sjukvården inte 

respekteras skapade en känsla av att inte kunna bekräfta sig själv. När människan inte kan 

bekräfta sig själv stagneras utvecklingen i att fullt ut kunna leva som en människa. Lindgren, 

Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) framhåller att känslan av att inte vara förstådd eller att 

inte ses som en människa gör att personen inte kan bekräfta sig själv. Personer beskrev att de 
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av personal dömdes utan att värderas. Detta fick dem att uppleva sig stigmatiserad genom att 

inte uppleva sig som bekräftad.

Resultatet visade på att otillräcklig information skapade oro och ett behov att söka och finna 

information på egen hand. Landmark och Wahl (2002) beskrev att personerna ständigt måste 

vara på alerten genom att kämpa för sig själv med att ringa och kontrollera för att be om 

nödvändig information om sin sjukdom. Hörnsten, Lundman, Kihl - Salestam och Sandström 

(2005) beskrev otillfredsställande möten med hälso- och sjukvårdspersonal som resulterade i 

en känsla av osäkerhet och en avsaknad av förtroende för vårdapparaten. Författarna beskriver 

att yrkesverksamma visat en oförmåga att få individen att känna sig trygg och säker och 

personen kunde beskriva ett bristande förtroende då det fanns föråldrade åsikter om att stödja 

och personer individen i sin sjukdomsbild. Vissa personer beskrev sig ha mer kompetens än 

de yrkesverksamma, vilket gjorde dem ännu mindre trygga (Hörnsten et al., 2005). 

I studien av Hörnsten et al. (2005) beskrev personer med diabetes att det ofta blev 

identifierade som sin sjukdom i mötet med sjukvårdspersonal och sällan som en person som 

kan ha andra åkommor. Ett tillfredsställande möte beskrevs hos dessa personer som jämlikhet 

och respekt för egna val möjligheter. Enligt Lögstrup (1994, s. 41, 53, 148) finns ett outtalat 

krav mellan varje individ. Detta innebär att vi är varandras värld och varandras öde och att det 

krävs tid för att komma till insikt om vad som vi som en egen individ kan göra för den andre 

personen i ett möte. Resultatet i litteraturstudien visade på att personerna beskrev att 

sjukdomen medförde beroende till andra, men samtidigt upplevdes svårigheter i 

socialiseringen till andra individer. 

En önskan om att bli behandlad med respekt ses också i studien av Lindgren et al. (2004).

Detta innebar att se och höra bortom ytan på en djupare nivå. Personerna beskrev att de hade 

förväntats bli behandlad med värdighet av personalen där den känslomässiga smärtan som 

ligger bakom symtomen kan få träda fram. Personerna beskrev sina förväntningar och 

erfarenheter av att bli betraktad som en mänsklig varelse med tillgångar, önskningar, längtan 

och behov och inte bara som en person med svårigheter. När sjuksköterskan ser personen 

bakom sjukdomen kan dennes förväntningar uppfyllas och detta kan leda till att personen ges 

möjlighet att delta i sin egen vård och omsorg med att planera, ta mer ansvar för sina egna 

behov och åtgärder. Det är därför viktigt att få bekräftelse på att vara en människa trots 

sjukdom.
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Lögstrup (1994, s. 162) beskriver att en annan människas liv beror på oss och den andre 

människans är beroende av vår omsorg. Därför ska vi i vårdandet av en annan människa skapa 

kärlek till henne för att tillit skall kunna uppstå. Enligt Hörnsten et al. (2005) beskrev personer 

med diabetes sig nöjda då sjukvårdspersonal respekterade dem värdigt som personer och att 

de inte endast behandlade dem som patienter eller fall. Författarna beskrev att personerna 

kände samhörighet med läkarna när de kunde lyssna på ett intresserat sätt. Enligt Lögstrup 

(1994, s. 96, 149) tvingar varje ny relation fram ett nytt ställningstagande där vårdaren själv 

får stå till svar i de han gjorde eller kanske borde ha gjort. Sjuksköterskan bör vara öppen i 

alla sinnen för att kunna lyssna in de behov individen har. Om sjuksköterskan är fullständigt 

närvarande i situationen kan hon lättare komma underfund med vilka problem som personen 

har i dagligt liv och då utifrån det lättare kunna ge stöd åt de personer som lider av en 

hudsjukdom. 

Resultatet visade att personer med ichtyos försökte dölja sina utslag både för sig själv eller 

andra, vilket kan jämföras med Landmark och Wahl (2002) där författarna beskrev hur 

kvinnor använde scarf tillhjälp för att kamouflera sin förlust av det bortopererade bröstet. I 

andra situationer var det inte möjligt att dölja förlusten så kvinnor valde att gömma sig i ett 

slags social isolering. Landmark och Wahl (2002) beskrev också att personen upplevde rädsla 

för saker i sjukdomsbilden som inte kunde kontrolleras. Kvinnorna med genomgången 

bröstoperation beskrev känslor av total utmattning när sjukdomen tog mycket energi. Enligt 

Johnstone (2001) beskrev personer en förlorad värld, ett underjordiskt universum som hade 

orsakat en desperat isolering och lämnat människan utan vänner, utan ett jobb, eller ett ställe 

att bo på eller en förmåga att kunna vandra i sitt eget inre. En person med psykiskt 

funktionshinder kunde beskriva det som att en frisk människa har en publik, ett sammanhang i 

en viss historia eller samhälle, en dialektisk ram med andra, men att den individen som 

upplever psykos har en kamp i det tysta. 

Att leva ett begränsat liv upplevdes hos många personer med en sjukdom. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan visar på de möjligheter som finns för personen och att stötta denne till att 

leva ett liv och visa på de möjligheter som finns. I resultatet av litteraturstudien beskrevs att 

konflikter lätt kan uppstå i orsak av den känslomässiga turbulens som personen hamnat i. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan tar fasta på att även anhöriga kan behöva hjälp och 
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stöttning. Sjuksköterska kan förmedla till de anhöriga att personer med hudsjukdom är i 

behov av förståelse för att uppkomst av konflikter skall kunna minimeras.

Resultatet i studien visade på att personerna försökte finna kraft för att orka med att leva sitt 

liv. De beskrev ett arbete som betydelsefullt för välbefinnandet och det hjälpte att få prata ut 

med någon som ville lyssna. Resultatet visade att personer med hudsjukdom vände sig till 

anhöriga som oftast nämndes som de högst värderade och en del föredrog att gå på 

psykoterapi. I sin djupaste sorg beskrev personerna att de påbörjat en resa av känslomässig 

och fysisk turbulens och att de mitt i motgången upplevt sig växa starkare i både känslor, 

kognitivt och andlighet. Att växa sig starkare som människa skapade en tröst i vardagen. Att 

upptäcka sina egna krafter och en vilja till förändring, kan ses hos andra individer. I studien 

av Johnstone (2001) beskrev människor med psykiskt funktionshinder att de ofta var 

ensamma i sin kamp för att överleva och att hitta en väg tillbaka till en värld av meningsfull 

mänsklig anslutning, intimitet och gemensam identitet. I studien av Lindgren et al. (2004) 

beskrevs att personer hade mer kontakt med människor som stöttade dem utanför psykiatrisk 

vård än inne på avdelningen och det beskrevs som en mycket märklig situation eftersom de 

kom till avdelningen i hopp om att få hjälp. Johnstone (2001) beskrev att de psykiskt sjuka har 

ett enormt mod och återhämtningsförmåga trots en överväldigande ensamhet. Landmark och 

Wahl (2002) menar att styrkan som kvinnor med ny diagnosticerad bröstcancer visade, kan 

möjligen förstås i ljuset av deras övertygelse om att situationen kunde kontrolleras, göras 

hanterbar och visa innebörd. 

Varje individs upplevelse av hälsa kan se olika ut. Därför bör sjuksköterskor arbeta med den 

unika individens upplevelse av att leva med en sjukdom utifrån aspekterna människa, hälsa 

miljö och samhälle. Sjuksköterskor bör förstå att varje individ har särskilda behov som bör 

tillfredsställas. Personens olika hälsodimensioner omfattas därför av sociala, emotionella och 

fysiska färdigheter. När människan känner att hon ingår i ett sammanhang och där hon är 

accepterad som individ trots sjukdom kan hon uppleva sig bekräftad. I en känsla av att vara 

bekräftad kan personen lättare uppleva ett tillfredsställande liv. 

Enligt Antonowsky (2005, s.42- 49) handlar det om de resurser som individen har att möta 

och hantera sina krav och att uppnå begriplighet handlar om i vilken utsträckning som 

individen kan strukturera inre och yttre stimuli. Meningsfullhet innebär enligt författaren att 

känna sig delaktig i det som händer och ha modet att bemöta det som hänt för att finna 
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mening. I ett tidigt skede bör sjuksköterskor ta fasta på personens resurser och utifrån detta 

successivt stötta personen och inge hopp så att möjlighet ges till att återuppbygga sig själv på

nytt.

Metoddiskussion

Avsikten med denna litteraturöversikt var att beskriva individens upplevelse av att leva med 

en hudsjukdom. På ett så tydligt sätt som möjligt skall tillvägagångssättet beskrivas, vilket 

finns beskrivet i (Polit & Beck, 2008, s.109). För att en kvalitativ studie skall vara trovärdig 

skall den granskas. Den ska vara pålitlig, bekräftelsebar, trovärdig och överförbar. I Holloway 

och Wheeler (2002, s. 54) finns beskrivet att författaren skall bedöma studien utifrån ovan 

nämnda kriterier. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 2 -4, 15) är kvalitativa studier en 

beskrivning av hur människan upplever sina erfarenheter av den värld de lever i. En kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats har används och enligt författarna är den lämplig i 

omvårdnadsforskning eftersom fokus ligger på individens egen upplevelse. Downe –

Wamboldt (1992) menar att analysmetoden kan ifrågasättas eftersom kategorier och dess 

sammanslagning är skapade av granskaren. Under analysprocessen har jag dock gått tillbaka 

till originaltexten för att försäkra mig om att jag arbetat på ett sådant sätt att det manifesta i 

bevarats. För att visa pålitlighet har jag detaljerat beskrivit hur analysen gått till väga. 

Holloway och Wheeler (2002, s. 255) beskriver att pålitligheten i en studie står i relation till 

hur noggrant beskrivet tillväga gångsättet redogjorts. Författaren menar även att citat ur texten 

stärker trovärdigheten. Enligt Willman et al. (2006, s 97) har artiklarna kvalitets bedömts. 

Metodfel kan finnas i analysen eftersom jag som ensam granskare utfört analysarbetet. Antal 

artiklar som använts är sju, vilket kanske innebär att resultatets tyngd inte blir den samma som 

om jag hade använt mig av fler. Analysen av artiklarna visade inga specifika skillnader i 

upplevelser hos man respektive kvinna av att leva med en hudsjukdom. Trots att sjukdomarna 

var olika, var beskrivning av upplevelser lika. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 21) 

beskrivs att resultatet skall kunna vara brukbar för en hel population för att kallas 

generaliserbart. 

Slutsats

Denna studie visar att det medförde svårigheter och begränsningar i dagligt liv av att leva med 

en hudsjukdom. Förhoppningen är att studien skall ge en fördjupad kunskap i arbetet med 

individer som lever med en hudsjukdom. Bemötandet måste vara professionellt för både den 
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som lider av en hudsjukdom och deras närstående. Sjuksköterskans uppgift är att se till hela 

människan och inte enbart till sjukdomen. Det är därför viktigt att inte objektifiera de personer 

som lider av en hudsjukdom. Med ovanstående studie som grund anser jag att det är viktigt att 

personen får adekvat information på ett tidigt stadium för att personens sjukdomsbild lättare 

skall kunna behandlas med hjälp av kunskap i bemötande och omvårdnad för dessa personer. 

Varje sjukdom skapar särskilda behov för vård och utbildning. Sjuksköterskan kan med en 

ökad kunskap lättare identifiera de risker som en individ med hudsjukdom kan hamna i. En 

betydande roll kan vara avgörande i att informera och motivera till en ökad livskvalitet. När 

sjuksköterskan fokuserar på lidandet som personen upplever kan hon lättare förstå individens 

existens. Att kunna möta irritation, misströstan och förtvivlan och att ha förmågan som 

sjuksköterska att kunna inge hopp och att visa på de möjligheter som finns trots sjukdom är 

mycket viktigt. Det kan upplevas betryggande om personen ges möjlighet att träffa samma 

sjuksköterska vid varje tillfälle, för att upprätthålla en god relation. Sjuksköterskan kan även 

bjuda in till samtalsgrupper där andra individer som lider av en hudsjukdom gemensamt kan 

diskutera och reflektera över de problem de har i dagligt liv. I samtalsgruppen kan personen 

känna gemenskap med andra som lider av en hudsjukdom för att undvika social isolering. 

Personer som lider av en hudsjukdom vill uppleva sig bekräftad i att vara en människa trots 

sin sjukdom. Mer forskning behövs om vuxna individers upplevelser av att leva med en 

hudsjukdom för att sjukvårdspersonal skall förstå och reflektera över det komplexa problem 

som en hudsjukdom innebär. 
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