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EKSPERTEN SVARER: 
Dette må du vite om 
psoriasis 

BIRGER (64):

MALINS METODE:
– Jeg har lært meg at jeg  
    ikke er sykdommen min

H U D
Et magasin om psoriasis

EKTE HISTORIER – SAMLIV OG DATING  – UTSEENDEPSYKOLOGI

– Det smitter ikke mer  
    enn fregner

11 MENNESKER 
FORTELLER: 
Slik er mitt liv med 
psoriasis
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TIL DEG SOM LESER 
MAGASINET HUD:

Enten du har psoriasis selv, kjenner noen som lever 
med psoriasis eller bare er nysgjerrig, håper vi at du 
får utbytte av magasinet og lar deg engasjere av de 
personlige historiene. 

Her vil du møte 11 mennesker som har valgt å dele sin personlige historie, sine 
erfaringer med psoriasis og sitt liv. Du møter Kenneth og Hilde som begge har 
psoriasis og som er glad for at de er to. Du møter Brede på 10 år som holdt 
foredrag for klassen for å forklare hva psoriasis er, og Harsharn som måtte 
slutte med badminton fordi han fikk for mye utslett på kroppen. Du møter 
P4-programlederen Michael Andreassen som reiste seg og startet på nytt 
da livet var som mørkest, og du møter seks andre mennesker med hver sin  
personlige historie. 

Å leve med psoriasis er individuelt. Der noen opplever å ha synlig utslett over 
store deler av kroppen, er det andre som kun har små flekker. Mens noen  
opplever at psoriasisen har hemmet dem store deler av livet, opplever andre at 
sykdommen ikke har hatt noen påvirkning. 

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal leve med psoriasis. Derfor er det 
viktig å fortelle disse historiene – historiene til 11 forskjellige mennesker med 
11 forskjellige opplevelser, og 11 forskjellige måter å leve livet med psoriasis på.

For oss i redaksjonen har det vært inspirerende å snakke med mennesker som 
har åpnet seg og delt litt av sitt liv med oss. Vi er heldige som får lov til å fortelle 
historiene deres videre, og vi håper at du – enten du lever med psoriasis 
eller ikke – lar deg inspirere av Brede, Lea og Lisbeth, Amelia, Malin, Beate,  
Michael, Kenneth og Hilde, Harsharn og Birger. 

– Redaksjonen
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HUD

INNHOLD

PORTRETTET

P4-programlederen, Michael Andreassen forteller om sitt liv 
med psoriasis, som radiomann og alkoholiker, og om hvordan 
han reiste seg da livet var som mørkest. 

PSYKOLOGEN
 

Intervju med psykologspesialist Emma Johannesen om  
utseendepsykologi og hvordan uforutsigbarheten ved å ha  
et skiftende utseende kan skape mye usikkerhet og angst. 

HISTORIER

Brede Larsen forteller om hverdagen sin med psoriasis, og 
hvordan han forklarte klassen hva psoriasis er.

Da Lea Halmrast Thorvaldsen fikk psoriasis, var det godt å ha 
en mamma som visste hva det var og hvordan det var å leve 
med hudsykdommen.

FASTLEGEN
  

Som fastlege vet Brynjar Saunes Bye mye om hvilke spørsmål 
psoriasispasientene har. Han har også tips til hva man bør 
kunne forvente i det første møte med fastlegen.

HISTORIER

Tenåringen Amelia Skråmestø Valøen har tatt i bruk Snapchat 
for å dokumentere situasjoner i hverdagen der hun tenker litt 
ekstra på at hun har psoriasis. 

Malin Angeltveit har hatt psoriasis hele livet og psoriasisartritt 
siden hun var 18 år. Hun vet alt om hvordan stygge blikk og 
kommentarer bryter ned selvfølelsen. 

    

Beathe Sitter grøsset da hun fikk beskjed om at hun hadde 
psoriasis som 25-åring, men i løpet av årene har hun tatt noen 
grep som har gjort både livet og huden hennes litt bedre.
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SAMLIV & DATING
 

Cecilie Kjensli har jobbet med samliv og sex i 20 år. Samliv og 
seksualitet er utfordrende i seg selv og det blir ikke enklere 
av sykdom. Men bak utfordringene ligger det heldigvis både 
muligheter og gode råd.

HISTORIER
 

Kenneth Waksvik og Hilde Mellum er samboere i Bergen. Begge 
har psoriasis og psoriasisartritt, og synes det er enklere at de 
er to om det.

Da Harsharn Tathgar fikk psoriasis i 2001 visste han ikke at 
psoriasis var en kronisk sykdom, men etter å ha levd med  
psoriasis i 16 år lever han nå godt med psoriasis.

Birger Angelsen har levd et helt liv med psoriasis. Noen  
ganger har han lurt på om flekkene på huden er en gave fra 
Gud.

EKSPERTEN

Kåre Steinar Tveit er seksjonsoverlege ved Haukeland  
Universitetssjukehus. Han jobber for at fremtidens psoriasis-
pasienter skal få en behandling som står i stil til hudtypen sin.

KJENDISER
 

Visste du at disse kjendisene har psoriasis? Noen av de lever  
til og med av utseendet sitt. 

REISE
  

 
Rent hav, frisk bris, behagelig temperatur hele året og nesten 
alltid solskinn. Velkommen til Gran Canaria!

NYTTIG
 

Her svarer Freddy Hestholm, praktiserende hudlege i Stavanger, 
på noen av de mest stilte spørsmålene om psoriasis.

Her finner du nyttige lenker som kan gi deg mer informasjon  
og kunnskap om psoriasis.  

ved Eli Synnøve Gjerde fra Psoriasis- og eksemforbundet.
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PORTRETT

– Jeg ble visst til på en sofa i stasjonsbygningen på tog-
stasjonen på Darbu, sier Michael Andreassen (48) og ler. 

– Jeg tror det var leiligheten til besteforeldrene mine.

Sola skinner på den munnrappe P4-programlederen 
fra Konnerud i Drammen. Han sitter på uteserveringen 
ved Tranen i Oslo – muskuløs og solbrun med mørk shorts 
og ettersittende overdel. Han har en kaffekopp på bordet 
foran seg, og en bok med tittelen «Jeg heter Michael og 
er alkoholiker».

VEIEN TILBAKE 
TEKST  CAROLINE KORSVOLL    FOTO GRY TRAAEN

Da livet var som mørkest, reiste Michael Andreassen seg og startet på nytt.

DEN GNAGENDE UROEN
Det begynte så bra. Som baby var Michael Andreassen 
en drøm. Han var stille og rolig – ikke noe tull. Det påstod 
i hvert fall mormoren, selv om Michael tviler på at det var 
helt sant. Foreldrene hans var bare 18 og 20 år da han kom 
til verden, og Michael var mye sammen med mormoren og 
morfaren sin. Han tilbrakte helger og ferier sammen med 
dem, enten i campingvogna deres eller på landet. Han likte 
det godt. Det var ikke oppveksten det var noe i veien med. 
Men noe var galt med Michael. 
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Han var ikke store gutten da han kjente den gnagende uroen 
første gang. Rastløsheten. Sinnet. Han hadde knapt begynt 
på skolen da han slo både mora og faren. Senere kastet 
han pulten på dem som var dumme i klasserommet, i fullt 
raseri. Michael ante ikke hvor uroen kom fra den gangen, 
og han vet det fortsatt ikke. 

– Kanskje var det oppmerksomhet og anerkjennelse jeg 
søkte. Jeg vet ikke, men jeg vet at jeg var en ustyrlig unge. 
Det var noe ekstremt inni meg, noe veldig mørkt. Jeg hadde 
et inderlig ønske om å få slippe å være meg. Ville bare 
være noen annen. Jeg følte at noe mangla. 

Uroen skulle forfølge han videre i livet. Til gatekjøkkenet på 
Konnerud der de tøffe gutta var og der han drakk alkohol 
for første gang som 12-åring. Til Jernbanestasjonen i 
Drammen der han røyka hasj og sniffet lim. Og videre inn i 
voksenlivet. Det var bare i rusen at han fant ro.  

PSORIASIS OG ALKOHOL
På toppen av de andre utfordringene i ungdomstiden, fikk 
Michael også påvist psoriasis som ung tenåring. Han  
hadde det i hodebunnen, på albuene og noen ganger fikk 
han flekker i ansiktet.

– Som ung var jeg naturligvis forfengelig, og psoriasisen ga 
meg komplekser. Jeg fikk ofte et rødt utslett i panna som 

kunne væske og flasse, og psoriasisen var alltid der når jeg 
prøvde å gjøre meg fin. Hodebunnen var verst. Det drysset 
flass ned på skuldrene, og det var ingen måte å skjule 
det på. Jeg husker jeg smurte inn hodebunnen med olje 
og lå med hette på natta når det var som verst. Deretter 
hadde jeg på en medisinsk oppløsning. Det svidde da jeg 
dusjet, og jeg husker det som vondt og kjipt.

FESTEN VAR I GANG
Michael hoppet av videregående i 2. klasse fordi han fikk 
muligheten til å jobbe med radio, en av de største liden-
skapene i livet hans. Etter år i lokalradio, kom det en telefon 
som skulle snu opp-ned på livet hans. Det var P4. 

På 24-årsdagen sin i 1996, begynte Michael i P4 på  
Lillehammer. De neste årene skulle fortone seg mest som 
å gå på folkehøyskole med lomma full av penger. I takt 
med at festen eskalerte, ble også Michael en av Norges 
mest profilerte programledere på radio. Han fikk familie 
og barn, men alkoholen halte og dro i ham, og spilte en  
stadig viktigere rolle i livet hans. Etterhvert gikk alkohol-
misbruket fullstendig ut av kontroll. Han kjørte i fylla. Han 
var beruset da han intervjuet daværende statsminister 
Jens Stoltenberg. Han mistet oversikten over økonomien, 
men aller verst: Han klarte ikke å være en god pappa for 
de to barna sine. I klare øyeblikk drømte han bare om å få 
være en helt vanlig fyr, med et helt vanlig liv. Helt A4.

Som ung var  
jeg naturligvis  
forfengelig, og 
psoriasisen ga  
meg komplekser 

“
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Det toppet seg vinteren 2012 da han dro på familieferie 
til Egypt. Det var et all inclusive-hotell og baren var åpen 
fra klokka ti på formiddagen. En himmel og et helvete for 
en alkoholiker. Michael drakk tett. Den psykiske tilstanden 
han befant seg i, kombinert med alkoholen, førte til at også 
psoriasisen blusset opp og ble en stor belastning. 

– Alkohol gjorde alltid psoriasisen verre, og jeg var full av 
psoriasis denne vinteren. Flekkene fra dråpepsoriasisen 
under føttene gjorde at jeg hadde smerter da jeg gikk, og 
jeg hadde så mye psoriasis på hendene at jeg måtte smøre 
dem inn med salve og gå med hvite hansker. Datteren 
min kalte meg bare «prikkemannen». På vei ut i svømme-
bassenget, skygget barna unna meg. Det var som om 
det var en hai i vannet. Det var en ubehagelig opplevelse,  
forteller Michael. 

Michael vakte oppsikt på mange måter. Noen uker etter 
at de kom tilbake fra ferien, stod barnevernet på døra. 
Noen hadde ringt inn en bekymringsmelding. Det var  
begynnelsen på slutten for et liv som alkoholiker.

JAKTEN PÅ DET NYE LIVET
En marsdag i 2012 falt han sammen i P4-studioet og 
ble hentet i ambulanse på jobben. Da Michael våknet på  
rusakutten på Aker sykehus, var guarden var nede. Festen 
var over. Bunnen var nådd. Det var ikke noe mer å skjule. 
Michael var sjuskete og overvektig, men han var også åpen 
og klar – klar for en ny start og et nytt liv. Det nye livet 
startet på behandlingsklinikken Vangseter.

– På Vangseter ble jeg introdusert for den såkalte 
12-trinnsmodellen, og det var denne modellen som ble mitt 
verktøy. 12-trinnsmodellen er et livslangt prosjekt og den 
krever at man er tålmodig og tar en dag ad gangen. Det 
fine med å ta dag for dag og steg for steg, er at man korter 
ned horisonten. Og når man korter ned horisonten er det 
også lettere å lykkes og føle mestring. 

Datteren min kalte meg 
bare «prikkemannen» 

“
PORTRETT
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MICHAELS NYE BESETTELSE
Michael er en avhengighetsperson. Når han først spiser, 
så spiser han til det er tomt. Og selv om han sluttet å  
drikke alkohol, spiste han mengder med smågodt og 
sjokolade. På et tidspunkt i 2013, veide han 115 kilo og 
ble andpusten av å knyte skolissene. En dag så han et  
intervju med George Clooney på TV. Clooney fortalte at  
han tok 1 000 pushups om dagen. «Det skal jeg også 
klare», tenkte Michael. Han ler.

– Det er jo helt dustete, men det trigget meg.

Michael endret livsstilen sin. Han tok en dag ad gangen. 
Steg for steg. Han gikk ned over 30 kilo på et år. 

Avhengighetspersoner blir lett besatt av ting. Nå har  
trening blitt Michaels besettelse. I perioder trener han sju 
ganger i uka, og enkelte dager har han trent to økter om 
dagen.
 
Besettelser kan være positive og negative. Michael mener 
dette er bra for ham. 

– Avhengighet for meg er forbundet med noe negativt, og 
treningen min får ingen negative konsekvenser for noen 
av de rundt meg. Treningen er en berikelse for meg. Det 
gir meg følelsen av mestring og kontroll. Jeg trenger å 
trene, men jeg er ikke avhengig av det, sier han.  

Snart skal Michael tilbake til skolebenken og utdanne seg 
til personlig trener. Han ønsker å hjelpe folk til å endre 
livet sitt. Han stod selv fram som alkoholiker for å hjelpe  
andre og er et levende eksempel på at det er mulig å få livet  
tilbake. 

DET ER ALLTID HÅP
– Jeg har sluttet å skamme meg over fortiden. Jeg kan 
ikke forandre det som har skjedd, men jeg kan bestemme 
hvordan livet skal være nå og fremover. Jeg stod fram 
som alkoholiker i et intervju med VG i 2015, og jeg 
gjorde det fordi jeg vet at åpenheten kan hjelpe andre 
mennesker som sliter. Når man føler seg ensom og alt er 
håpløst, er det lett å skamme seg og føle seg mindre verdt. 
Jeg vet hvordan det er. Det var også et punkt i mitt liv da 
jeg ville dø. Noe særlig vondere kan ikke et menneske ha 
det. 

Den lørdagen da intervjuet stod på trykk i VG, satt det en 
mann på en pub og drakk. Han var selv alkoholiker og han 
var nede i det dypeste mørke. Han hadde bestemt seg for 
å ta livet sitt den lørdagen. Så leste han intervjuet med 
Michael. 

– Jeg fikk en mail fra denne mannen. Han hadde lest 
intervjuet, revet det ut og hatt det liggende i innerlomma 
i jakka si. Da boka mi kom ut ett år senere, fikk jeg en ny 
mail fra denne mannen. Han fortalte at han hadde sluttet 
å drikke. Slike historier gjør meg veldig glad, og de viser at 
det aldri er så håpløst at man ikke kan snu. Det jeg prøver 
å formidle med boka og foredragene mine, er nettopp 
at det går an å gjøre noe med en situasjon, uansett hvor 
håpløst det ser ut. 

PORTRETT
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Treningen er en berikelse for meg. Det gir meg 
følelsen av mestring og kontroll. Jeg trenger å 
trene, men jeg er ikke avhengig av det 

“
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Michael har stor respekt for samtalegrupper og selv- 
hjelpsgrupper, og han anbefaler alle som trenger noen å 
snakke med å oppsøke et felleskap. 

– Det å snakke sammen og vite at man ikke er alene, er så 
viktig. Det gjelder uansett hva man sliter med. Om det er 
psoriasis eller alkoholisme – det å oppsøke et fellesskap 
gir mye styrke. 

RAUS, MEN STRENG
Michael smiler. Han bor rett i nærheten sammen med  
datteren sin, Ida som har blitt 14 år. De har et nært og godt 
forhold.

– Jeg vet at hun er stolt av meg, selv om hun synes jeg 
er verdens største dust for øyeblikket. Hun er jo tenåring.  
Det kan jeg ikke gjøre så mye med, sier han og ler. 

– Hvordan er du som far nå?
– Jeg er der når de trenger meg. Jeg tror jeg er raus, 
men også streng. Spør du datteren min så sier hun at jeg 
er kjempestreng, men i forhold til rus så er jeg nok ikke  

strengere enn hva jeg håper og tror at andre foreldre er. 
Jeg forsøker å gi begge barna mine gode verdier og ruste 
dem så godt som mulig for livet som venter. For jeg vet hva 
som venter. 

Michael har fortsatt en mørk side, og uroen er der, men nå 
vet han hvordan han skal takle det. 
– Jeg kan fortsatt bli tungsinnet, urolig og deprimert, men 
nå stopper jeg opp tankestrømmen og spør meg selv om 
hva som er problemet. Jeg deler bekymringene opp i små 
biter og tar en ting av gangen. Hva er egentlig problemet 
her, og hva kan jeg gjøre med det? I dag vet jeg hvordan jeg 
skal takle det, og stoppe det. Jeg finner også mye styrke 
i Sinnsrobønnen: «Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de 
ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg 
kan. Og visdom til å se forskjellen». 

EN HELT VANLIG FYR
Det har blitt stekende varmt utenfor Tranen. Michael  
Andreassen har drukket opp kaffen og vannet, og han 
er utålmodig etter å få seg en treningsøkt og ta helgen.  
Fredagen venter.

– Om jeg fortsatt går på fest? Joda, men de varer ikke 
lenger enn til midnatt. Jeg har vært på veldig mange fester 
i mitt liv, og jeg vet at jeg ikke går glipp av noe, sier Michael 
og smiler. 

Han kaster treningsbagen over skulderen og forsvinner 
inn i menneskemylderet. En helt vanlig fyr med et ganske 
vanlig liv – akkurat som han drømte om. 

PORTRETT
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NÅR UTSEENDE TELLER
Tema | Psykologen

– Uforutsigbarheten ved å ha et skiftende utseende, skaper mye usikkerhet og 
angst hos psoriasispasienter, sier psykologspesialist Emma Johannessen. 

TEKST  CAROLINE KORSVOLL    
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– Alle mennesker opplever variasjoner i utseendet sitt. Det  
endrer seg gjennom livets forskjellige faser, for eksempel fra 
vi er kvisete tenåringer, gjennom graviditet, vektoppgang og  
vektnedgang, og til vi blir eldre og får rynker, forteller psykolog- 
spesialist Emma Johannessen. 

Hun har over ti års erfaring innen psykisk helse fra Diakon-
hjemmet, Rikshospitalet og Lovisenberg sykehus, og har blant 
annet jobbet flere år med barn og voksne som er født med 
leppe-kjeve-ganespalte. Hun har også undervist i utseende- 
psykologi. 

Utseendepsykologi er et fagfelt der det forskes på alle mulige 
psykologiske aspekter ved utseendet, fra hvordan personer 
har det med sjeldne diagnoser til de som har utfordringer med 
huden, som for eksempel psoriasis.

– Det er gjort forskning som viser at det ikke er noen sammen-
heng mellom hvor annerledes du ser ut og hva du synes om  

FAKTA
Utseendepsykologi er et voksende felt, og 
innen feltet forskes det på alle mulige aspekter 
ved å ha et annerledes utseende. Ved flere  
universtiteter og sykehus etableres det miljøer 
for utseendepsykologi, og i Bristol i Storbritania 
er et av de største miljøene. 
 
Center of Appearance Research (CAR) driver, 
tverrfaglig forskning for å forstå omfanget, 
virkningen og årsakene til utseenderelaterte 
bekymringer. Kunnskapen bruker de til å utvikle 
praktiske, evidensbaserte strategier for å 
hjelpe enkeltpersoner og samfunn, og for å 
endre sosiale normer.
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utseendet ditt. De som har et skiftende utseende, som for  
eksempel psoriasis der du kan få et utbrudd fra en dag til en  
annen, føler denne uforutsigbarheten som en større belastning 
enn de som har en permanent utseendeendring som for  
eksempel en brannskade. For mange fører denne uforutsigbar- 
heten til usikkerhet og angst. Satt på spissen så oppleves det 
altså som en større psykisk belastning for mennesker å ha  
psoriasis enn brannskader, forklarer Johannessen.

UTSEENDE UNDER PRESS
I følge undersøkelsen Clear about psoriasis som ble utført av 
Novartis blant 8 300 psoriasispasienter verden over i 2016, 
har 84 prosent av de spurte vært utsatt for diskriminering og  
ydmykelser. 

– Min erfaring med de som har et såkalt «annerledes utseende», 
er at uansett hva slags utseendeavvik det er snakk om, så har 
de aller fleste opplevd blikk og kommentarer som følge av  
utseendet sitt. Noen kan reagere med frykt og avsky når de ser 

noen med et annerledes utseende, så det å spre kunnskap vil 
være til hjelp for dem det gjelder. Her har for eksempel mediene 
en viktig rolle. Media har en mulighet til å vise ansikter og  
kropper med, for eksempel, psoriasis. Alle medieoppslag og 
kampanjer som gjør at folk får se mennesker med et litt  
annerledes utseende, fører til økt åpenhet, mer kunnskap og 
færre tabuer. Jo mer vant vi blir til å se noe, jo mindre overveldet 
av vanskelige følelser blir vi. 

Vi lever i et samfunn der kropp og utseende er under konstant 
press. Sosiale medier påvirker hvordan vi ser på vårt eget  
utseende, og stiller krav og forventinger til hva som er et «bra» 
utseende. 

– I andre kulturer der medier ikke er like utbredt, ser vi også at 
det er andre idealer til kropp og utseende, sier Johannessen. 
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Hun forteller at angst rundt utseende har mange likheter med 
sosial angst, og at det kan behandles hos en psykolog. 

– Hva går slik behandling ut på?
– Først og fremst handler det om å se og anerkjenne problemet 
sitt. Neste steg er å spørre seg om det er noen man kan snakke 
med om det som plager en? Det kan være skremmende å snakke 
om noe som føles flaut eller som man skammer seg over, men 
det skjer noe bra når man snakker om problemene sine. Det  
letter situasjonen, sier Johannessen og understreker at det er til 
stor hjelp å treffe andre med samme utfordringer.

– Det å møte andre i samme situasjon, gir en ro og styrke som 
fører til økt selvaksept. Når man møter andre med psoriasis, 
glemmer man ofte utseende til dem man snakker med, og det 
fører til at man reflekterer tilbake på seg selv. Den du snakker 
med er noe mer enn psoriasisen. Du er noe mer enn psoriasisen.

De som har et skiftende  
utseende, som for eksempel 
psoriasis der du kan få et  
utbrudd fra en dag til en annen, 
føler denne uforutsigbarheten 
som en større belastning enn  
de som har en permanent  
utseendeendring
Emma Johannessen, psykologspesialist

“

PSYKISKE OG SOSIALE UTFORDRINGER
Mange med utseenderelaterte bekymringer, betrakter seg selv 
og utseendet sitt utenfra, gjerne med et svært kritisk blikk. Noen 
utvikler også angst i forhold til utseendet sitt, noe som igjen 
fører til at de vegrer seg for å oppsøke sosiale settinger. Denne 
typen angst har fellestrekk med sosial angst, og mange utvikler 
såkalte «trygningsstrategier» i sosiale situasjoner: I stedet for å 
være i en situasjon, blir vi mer opptatt av hvordan vi tar oss ut. 
Det vil si at vi for eksempel dekker oss til med klær eller sminke, 
eller oppfører oss eller sitter på spesielle måter for å skjule det 
vi ikke vil at andre skal se. Og jo mer selvbevisste vi er, jo mer 
unaturlig opptrer vi mot andre – noe som igjen går utover den 
sosiale omgangen vi har med andre mennesker. Dette er en 
ond sirkel som i ytterste konsekvens fører til at mange unngår  
sosiale settinger og isolerer seg. 

– Forskning har vist at hvis denne selvobjektiviseringen går langt, 
så kan det gi depresjon, lavt selvbilde og en lavere livskvalitet. 
I verste fall kan det ha en del negative konsekvenser for folks 
livsutfoldelse, , sier Johannessen.
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SLIK ER MITT LIV MED PSORIASIS
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Da nysgjerrige lekekamerater spurte Brede Larsen 
om psoriasisflekkene hans, fikk han en god idé. 

TØFF TIÅRING

TEKST CAROLINE KORSVOLL         FOTO PRIVAT
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– Jeg har nesten ikke sovet i natt for jeg var vært så spent. Jeg 
har grugledet meg, sier Brede Larsen (10).

Han sitter i sofaen hjemme i Glesvær i Hordaland, klar for å svare 
på spørsmål om psoriasis. Lys i luggen og solbrun i huden. I 
tillegg til en lang sommerferie, var han nemlig på en helsereise 
på Gran Canaria i regi av Rikshospitalet tidligere i år. Sammen 
med rundt 20 barn fra hele landet, lekte og koste de seg i tre 
solfylte uker. I møte med sol og saltvann blir huden mye bedre, 
og nå er ryggen helt fri for psoriasisutslett. 

– Hva vi gjør på Gran Canaria? Vi spiser en god frokost sammen 
– det er faktisk egg og bacon hver dag! – og så går vi på stranda. 
Vi bader mye, hviler og har forskjellige aktiviteter. Det er også en 
fotballbane ved hotellet der vi kan spille fotball. Det er gøy. Og 
så smører vi oss mye. Det er viktig, forteller Brede.

EN LUR IDÉ! 
Brede fikk diagnosen psoriasis for to år siden. Nå er han mest 
plaget i hodebunnen, på tåneglene og litt på føttene – tidligere 
var det ryggen. Det klør ved utbrudd og noen ganger svir det, 
men det synes ikke når han er påkledd. Når det er sommer og 
shortsvær, eller ved bading og gym, hender det at andre barn 
spør hva det er. Da forklarer Brede:

– Det er psoriasis, det er ikke smittsomt eller farlig. Jeg synes 
det er greit at de spør, men noen ganger synes jeg det er litt 
kjedelig og slitsomt også. Men jeg har aldri opplevd noen stygge 
kommentarer, sier han. 

Siden barn er nysgjerrige og lurer, fikk Brede en idé. Etter turen 
til Gran Canaria holdt han et foredrag foran klassen der han 
snakket om psoriasis. 

– Jeg laget en powerpoint-presentasjon og fant bilder på nettet, 
og så fikk jeg litt hjelp av mamma og pappa til hva jeg skulle 
skrive. Jeg viste også mange bilder fra en helsereise på Gran 

Canaria, og så fikk de i klassen stille spørsmål. Det ble ganske 
mange spørsmål, sier Brede og smiler. 

– Men etter presentasjonen så er det ingen som har spurt!

MODIG OG TØFF
Læreren syntes Brede var veldig flink. Også mamma Tone synes 
sønnen er modig. 

– Brede er en tø¢ng. Han er utadvendt og han gjemmer seg 
ikke bort. Vi i familien har alltid vært opptatt av å være åpne om 
psoriasis. Vi prøver å ikke stresse, og har fokus på hvile og søvn 
i hverdagen, og vi tar dagene som de kommer. Det er viktig å 
være positive. 

Brede nikker. 

– Positivitet er mye bedre enn negativitet når det gjelder psoriasis. 
Det er viktig å være positiv, sier Brede og smiler.

– Også er det veldig viktig å smøre seg ofte!

Positivitet er mye bedre enn negativitet når det 
gjelder psoriasis. Det er viktig å være positiv
Brede Larsen

“
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Da Lea Halmrast Thorvaldsen (10) fikk psoriasis, var det godt å ha en  
mamma som visste hva det var og hvordan det er å leve med hudsykdommen. 

SOM MOR, SÅ DATTER
TEKST  CAROLINE KORSVOLL    FOTO PRIVAT

– Det begynte med at jeg klødde veldig i hodebunnen. Til  
slutt klødde det så mye at jeg begynte å blø. Da vi dro 
til legen, fikk jeg beskjed om at det var psoriasis, forteller 
Lea Halmrast Thorvaldsen (10). 

Da mamma Lisbeth så hodebunnen til Lea i fjor, så hun det 
med en gang. Lisbeth har hatt psoriasis siden hun var 21 år.

– Det er selvfølgelig ikke noe trivelig når datteren din får 
psoriasis, men samtidig er det viktig å tenke på at det 
finnes så mye som er verre enn dette. Psoriasis er ikke 
farlig for andre og det hemmer heldigvis ikke Lea på noen 
måte. Så lenge det ikke preger livet hennes, synes jeg ikke 
det er noe å bekymre seg unødvendig for. 
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EN PLASS I SOLEN
Når vi snakker med Lea, er hun på ferie i Tyrkia med familien 
– på et rolig sted utenfor Marmaris, med mange strender og  
lekeplasser. Lea elsker å bade, og hun tilbringer stort sett hele 
dagen i vannet og på stranda. Vanligvis har Lea psoriasis i ørene, 
i ansiktet, på knærne og albuene, men sol, varme og saltvann 
gjør godt for huden hennes. Etter noen dager i sola, har hun 
bare litt psoriasis i hodebunnen og noen få flekker på kroppen. 

Lea bor i Brumunddal og går i 5. klasse. Hun er glad i skolen. 
Hun liker best engelsk og kunst- og håndverk, og er med 
på alt av aktiviteter. Lea har mange venner å leke med både 
på skolen og etter skoletid, men ikke alle friminutt er like  
hyggelige. 

– Det dummeste med å ha psoriasis er at mange på skolen 
holder seg unna meg fordi de tror det er smittsomt. Når jeg 
forteller dem at det ikke er smittsomt, så er det noen som bare 
går videre og noen som sier «okei», forteller Lea.

SNAKKET FORAN KLASSEN
Lea tåler en støyt. Som baby hadde hun en alvorlig RS- 
virusinfeksjon, og da hun ble litt eldre fikk hun påvist astma. Og 
i fjor fikk hun altså psoriasis. Siden psoriasisen er synlig for folk, 
har mamma Lisbeth sagt til Lea at hun må svare når noen spør 
hva det er, men hun har også sagt at det er lov å si i fra hvis noen 
kikker så mye at Lea synes det er ubehagelig.

– Jeg synes naturligvis det er forferdelig trist når Lea forteller 

Psoriasis er ikke 
farlig for andre og det 
hemmer heldigvis ikke 
Lea på noen måte
Mamma Lisbeth 

“
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– Rutiner og medisiner gjør dagene og psoriasisen mer for- 
utsigbar. Vi verken spiser eller gjør noe spesielt som følge av  
psoriasisen. Vi prøver å leve så normalt som mulig, forteller  
Lisbeth. 

Lea kjenner ingen andre barn med psoriasis, men hun har et tips 
til andre barn som opplever blikk og kommentarer. 

– Ikke bry deg om hva andre sier om det. Psoriasis er jo ikke 
farlig for andre eller smittsomt! 
 

Ikke bry deg om hva andre sier om det. 
Psoriasis er jo ikke farlig for andre eller 
smittsomt! 
Lea Halmrast Thorvaldsen

“

at barna på skolen går unna henne på grunn av psoriasisen. I 
fjor bestemte vi oss derfor for å snakke med læreren. Vi ble 
enige om at Lea skulle fortelle klassen om hvordan det var å 
ha astma og psoriasis, forklarer Lisbeth.

– Jeg forklarte klassen hva psoriasis er. At psoriasis noen ganger 
klør og at jeg kan få flekker og flass når jeg har et utbrudd. Jeg 
fortalte også at det ikke er smittsomt, og at det ikke er noen 
krise, og så fikk barna stille spørsmål. Jeg har også fortalt om 
psoriasisen til de nærmeste venninnene mine, forteller Lea. 

RUTINER GJØR GODT
Lisbeth merker at jo mer lei og stressa Lea er, jo verre er  
psoriasisen. Derfor er det viktig med faste rutiner og leggetider. 
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ET MØTE MED FASTLEGEN
TEKST THEA-SOFIE KOREN BREKKE    FOTO PRIVAT

Brynjar Saunes Bye er fastlege ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og  
sitter også i Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd. Som fastlege er han ofte 
den første som møter pasientene som tror de har fått psoriasis. Han vet mye om hvilke 
spørsmål psoriasispasientene har, og til hva man skal kunne forvente i det første møte 
med fastlegen.

Har utslettet vart i mer enn tre uker?

Er det andre i familien som har lignende 
utslett eller har fått diagnosen psoriasis?

Er utslettene plassert symmetrisk på 
albuer, knær og/eller i hodebunn?

Gjør situasjoner som stress eller syden-
turer utslettet verre eller bedre?

Er uforklarlige smerter i ett eller flere 
ledd tilstede?

1

2

3

4

5

BRYNJARS SJEKKLISTE FØR 
FØRSTE BESØK MED FASTLEGEN: 

Fastlegen skal og bør sette trolig diagnose allerede ved 
første besøk. Psoriasis er en hudsykdom som ofte er 
relativt lett å identifisere. I sin mest klassiske form gir 
psoriasis et karakteristisk symmetrisk utslett på albuer, 
på knær og i hodebunn.

Det andre man skal forvente i møte med fastlegen, er at 
behandlingsforsøk skal startes allerede ved første besøk 
på legekontoret. Selv om fastlegen velger å henvise 
videre til spesialist vil tidlig behandling trolig ikke bare 
gi bedring mens man venter på vurdering hos hudlegen, 
men også gi hudlegen en pekepinn på om mer intensiv 
behandling bør vurderes.

Man skal forvente at fastlegen viser forståelse for den 
psykososiale påvirkningen av psoriasis, og at mange 
opplever at sykdommen går på bekostning av selvbildet.

Fastlegen skal spørre om smerter i ledd. Dersom man 
har vondt i ledd, skal ikke fastlegen lenger henvise til 
hudlege, men til revmatolog. Smerte i ledd kan bety at 
betennelsen har spredd seg til leddene, og ubehandlet 
kan dette føre til varig skade.

1

2

3

4

DETTE BØR DU FORVENTE I FØRSTE MØTE 
MED FASTLEGEN: 
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– Min interesse for hud kan trolig spores helt tilbake til min 
barndom. Jeg vokste opp som gårdsgutt på en liten gård 
i Ulsteinvik, med tre generasjoner fordelt på tre hus tett i 
tett. Bestefaren min var til tider mye plaget av psoriasis, og 
når de første solstrålene klatret over Sunnmørsalpene om 
våren kunne du se han bevege seg over gressengene mot 
fjæra med en balje under armen. Denne ble fylt med salt-
vann rett fra Norskehavet og nøysomt solvarmet før han 
satte seg i baljen som sitt eget lille private behandlings-
senter. 

Selv har jeg arvet psoriasisgenene, men har så langt vært 
lite plaget. Grunnen til dette er at man ikke får psoriasis 
bare av å eie genene. Man må også ha vært utsatt for 
en serie av mindre heldige omstendigheter i livet før 
«arvesynden» innhenter en og gir den karakteristiske  
psoriasisbetennelsen i hud eller ledd. Vi leger vet 
dessverre lite om hvor mange og i hvilken rekkefølge disse 
omstendighetene må komme, men klassiske gjengangere 
er røyking, alkohol, hverdagsstress, og infeksjoner – man 
har dynamitten, men det er fyrstikkene som tenner lunta. 

Hva er de vanligste spørsmålene du får knyttet til psoriasis?
 
– Jeg opplever at pasientene ofte stiller spørsmål ved varigheten 
av utslettene, om man kan bli kvitt dem og om det finnes effektiv  
behandling. Dette gjelder spesielt de som kommer fra psoriasisfamilier 
der utslettene ennå ikke har kommet til uttrykk i nevneverdig grad, og 
derfor ikke kjenner til utfordringen fra tidligere.

Hvordan reagerer pasienter som nettopp har fått diagnosen? 

– Den største reaksjonen kommer oftest i forbindelse med den indre 
kampen om å bli fortrolig med at dette er en sykdom som man aldri 
helt blir kvitt, samt når man innser at behandlingen er en ekstra ball 
man skal holde i luften i en ellers travel hverdag. I tillegg opplever jeg 
det er en større omveltning for menn som får diagnosen, da menn ofte 
ikke er like vant til, eller like opptatt av, å ta vare på huden sin fra før. 

Hvor lang tid opplever du at det tar psoriasispasienter å 
oppsøke lege for første gang? 

– Jeg opplever at pasienter ofte venter med å oppsøke legen til det 
begynner å sette grenser for hvordan de ønsker å leve livet sitt. Utslett 
i hodebunnen gjør at mange ikke klarer å stelle håret slik de ønsker, og 
utslett på kroppen gjør at mange utsetter intime relasjoner, solskinns-
dager på stranden, og andre situasjoner der det blir forventet å vise 
huden. Et fåtall føler utslettene såpass skjemmende at de utsetter 
selv første kontakt med legen – og slik skal det ikke være!

Så psoriasis har en psykisk påvirkning? 

– Ja, i aller høyeste grad. Foruten leddplager er den psykiske belast-
ningen av psoriasis den største utfordringen for de som sliter med 
sykdommen. Hudsykdommer som psoriasis går dessverre ofte utover 
både selvtillit og ønskelig interaksjon med medmennesker. Ofte er 
dette unge voksne som er på søken etter noen å dele livet sitt med 
som opplever dette som mest belastende. 

BRYNJAR SAUNES  BYE:

Fastlege  ved  Studentsamskipnaden 
i  Oslo  og  Akershus, og  sitter også 
i  Psoriasis- og  eksemforbundets 
medisinske  råd. 
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Vi har fulgt Amelia Skråmestø Valøen 
(16) fra morgen til kveld - og latt 

henne dokumentere situasjoner i 
hverdagen der hun tenker litt ekstra 

på at hun har psoriasis. 

SNAP-RAPPORT
FRA AMELIA

Symbol: Ghost Mark/Snapchat 
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SNAP-
RAPPORT
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FOTO PRIVAT

Malin Angeltveit (23) vet alt om hvordan stygge blikk 
og kommentarer bryter ned selvfølelsen, men hun vet 
også alt om hvordan det er å reise seg.

MALINS METODE
TEKST CAROLINE KORSVOLL
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at de andre ikke måtte være i nærheten av meg,  
forteller Malin. 

TØR DU VIRKELIG Å GÅ SÅNN?
Malin droppet shorts og kjoler, og begynte å bruke 
heldekkende og mørkere klær. På sommeren gikk 
hun med bukse - uansett hvor varmt det var. 

– Jeg husker en varm sommerdag. Jeg gikk med 
lange bukser, men vennene mine insisterte på at 
jeg måtte skifte til shorts. Det var sikkert 30 grader 
ute, så jeg tok på meg shorts. Vi var på vei til et 
kjøpesenter da en voksen mann så på meg og sa: «Å  
herregud, tør du virkelig å gå sånn? Det ser ut som 
at du har blitt slept etter en bil!»

Malin klarte ikke å svare. Hun ville bare hjem, og 
da hun kom hjem, gikk hun ikke ut av huset på flere 
dager. Hun stod foran speilet og prøvde å få ermene 
på genseren sin til å dekke flekkene på armene. Da 
hun ikke klarte ikke å dekke dem, kokte det inne i 
henne. 

– I mange år hadde jeg brukt så mye energi på å 
ignorere kommentarene og blikkene, men nå klarte 
jeg det ikke lenger. Jeg fikk et angstanfall foran 
speilet den morgenen, og jeg husker at mamma 
spurte hva som var galt. Hun skjønte fort hva som 
var problemet og sa at jeg ikke behøvde å gå på 
skolen den dagen. Det tok mange år før jeg følte 
meg fin nok etter den sommerdagen. 

– Jeg er faktisk en av de yngste som har fått påvist 
psoriasis. Jeg var bare én uke gammel da legene  
oppdaget det, forteller Malin Angeltveit.

Malin har altså hatt psoriasis hele livet og psoriasis- 
artritt siden hun var 18 år. Den lille jenta vandret 
bekymringsløst rundt på øya Sotra utenfor Bergen 
med shorts og t-skjorte i hele barndommen. Det var 
ingen av lekekameratene som leet på et øyenbryn 
og Malin trodde det var helt vanlig å ha røde flekker 
og sår på huden. Så begynte hun på ungdomsskolen. 
Plutselig skulle hun få høre kommentarene og se 
blikkene. Plutselig skulle hun forstå at hun var litt var 
annerledes. 

SMITTSOMT OG FARLIG
– Ungdomsårene er jo en periode i livet da utseendet 
blir veldig viktig for veldig mange, også for meg. Jeg 
husker at det var så mange små ting som plaget meg 
- ting som hver for seg ikke er så ille, men som blir 
vanskelig i det totale regnestykket. Jeg kunne for 
eksempel ikke barbere leggene mine uten at blodet 
rant. Jeg kunne aldri få den myke, glatte huden på 
leggene som de andre venninnene mine. 

Årene på ungdomsskolen ble vanskelige, og det 
var mange som ville mene noe om Malin og hud- 
sykdommen hennes. 

– Noen av elevene på skolen snakket om at hud- 
sykdommen min var både smittsom og farlig, og 

Jeg er faktisk en av de yngste som har fått 
påvist psoriasis. Jeg var bare én uke gammel 
da legene oppdaget det 
Malin Angeltveit

“
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– Jeg trodde jo at jeg var den eneste i Bergen med 
psoriasis, men så var det både en og to til, sier Malin 
og ler. 

EN STERK, UNG DAME
Kombinasjonen av møtene i PEF og et år på folkehøyskole, 
gjorde den unge jenta sterkere. Hun begynte rett og slett 
å gi mer blaffen i blikkene og kommentarene. Da hun fikk 
den lille sønnen Engel August for to år siden, bestemte 
hun seg for å tørre. Tørre å ta på seg shorts, tørre å svare 
på stygge kommentarene og tørre å tro at hun var fin nok.
 
– Da jeg ble gravid tenkte jeg: Hvordan skal jeg klare å ta 
vare på en liten gutt, hvis jeg ikke klarer å stå opp og ta 
ansvar for meg selv? 

– Jeg har brukt mye tid på å lære å elske meg selv, 
men etter hvert har jeg lært meg å akseptere at jeg har 

JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN
«Æsj, kan du ikke bare smøre på noe sånn at det forsvinner?» 
Det var ungdomskjærestens reaksjon da han så flekkene 
og sårene til Malin. 

– Jeg hadde noen kjærester i ungdomstiden, men jeg 
syntes alltid det var vanskelig og jeg skyndet meg å gjøre 
det slutt når det ble for nært. Jeg ville ikke at noen 
skulle se på eller ta på huden min – derfor avbrøt jeg for-
holdene før de rakk å komme med sårende kommentarer, 
forteller Malin. 

Alle kommentarene har brent seg fast, men da hun 
begynte på videregående skole, skulle livet snu. Malins 
far hadde hørt at det skulle arrangeres et konferansemøte 
for barne- og ungdomsorganisasjonen til Psoriasis- og 
eksemforbundet, PEF Ung. Malin var skeptisk, men i dag 
er hun sjeleglad for at hun dro. 

Psoriasisen er ikke lenger et hinder, 
og det er veldig deilig å tenke på. 
Psoriasis har gitt meg mer glede enn 
sorg i lengden

“
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MALIN MED FAMILIE:
 
Engel  August  gir  meg  mye 
glede  i  hverdagen  og  jeg  har  
også  en  kjæreste  som  jeg  er  
veldig  trygg  på. Psoriasisen  
er  det  siste  han  tenker  på.

sår på kroppen. Og jeg har lært meg at jeg ikke er  
sykdommen min. Psoriasis representerer ikke meg - det er 
bare en liten del av meg. Jeg merker faktisk at hvis jeg 
har det bra, har psoriasisen det bra. Er jeg sur og lei 
så blomstrer psoriasisen opp. Hvordan jeg har det inni 
meg, vises på utsiden. 

I dag er Malin Angeltveit veldig glad for at hun gikk på 
PEF-møtet i Bergen den kvelden for noen år siden. Det 
ble et vendepunkt.

– Nå ser jeg at psoriasisen også har ført med seg mange 
positive ting i livet mitt. Jeg har blitt kjent med så mange 
fine mennesker, vært på fine turer og fått mange nye 
venner. I dag er livet mitt så bra! Engel August gir meg 
mye glede i hverdagen og jeg har også en kjæreste 
som jeg er veldig trygg på. Psoriasisen er det siste han 
tenker på, sier hun og ler. Psoriasisen er ikke lenger et 
hinder, og det er veldig deilig å tenke på. Psoriasis har gitt 
meg mer glede enn sorg i lengden.



HISTORIER

HUD

DET ER SÅ MYE I LIVET SOM ER 
VIKTIGERE ENN DET YTRE

– Jeg skrev faktisk om psoriasis i masteroppgaven min. Jeg 
hadde altså lest mye om hud allerede, men da jeg fikk påvist 
psoriasis, søkte jeg naturligvis mer informasjon. Det grøsset i 
meg da jeg så bildene av sårene og flekkene. Men selv om jeg 
syntes det var tøft å få psoriasis, husker jeg at jeg tenkte det 
”bare” er en ytre sykdom. Både den gangen og nå mener jeg at 
det er så veldig mye som er viktigere i livet enn det ytre. 

Det var Beathe som tok beskjeden om psoriasis tyngst. De 
rundt henne brydde seg ikke. 

– Verden rundt meg har aldri vært noe problem. Jeg har en  

TEKST CAROLINE KORSVOLL     FOTO PRIVAT

Beathe Sitter grøsset da hun fikk beskjed om at hun hadde psoriasis som 25-åring, men i 
løpet av årene har hun tatt noen grep som har gjort både livet og huden hennes litt bedre.

– Jeg syntes det var helt skrekkelig å tenke på at jeg hadde fått 
psoriasis. Jeg tenkte på det som en hudsykdom som var lite  
tiltalende og attraktiv, sier Beathe Sitter (47).

EN YTRE SYKDOM
Vi snakker med henne i en pause mellom to forelesninger ved 
NTNU i Trondheim. Her ved NTNU jobber Beathe Sitter som 
førsteamanuensis innen radiografi, og hun både underviser og 
forsker. Beathe var 25 år gammel da hun fikk påvist psoriasis. 
Den travle studenten var mest opptatt av å skrive master- 
oppgaven sin, være sammen med venner og samboeren sin den 
gangen. 
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mildere grad av psoriasis, og jeg er heldig som aldri har  
opplevd ubehag eller kommentarer knyttet til huden min. Men 
selv om psoriasisen ikke har hemmet meg på noen måte, må jeg  
innrømme at jeg ikke maser om å gå i svømmehallen når jeg har 
mange flekker - både fordi jeg synes det er sjenerende, men 
også fordi vannet fører til at huden svir og blir sår. 

HUDEN HAR FORANDRET SEG
Beathe har lys hud og rødt hår, og må være forsiktig med sol. 
De gangene hun opplever at hun fanger andres oppmerksomhet 
er gjerne tidlig på sommeren - når hun bytter ut vinterklær med 
sommerklær.

– Når jeg er som blekest og har mange røde flekker – da 
merker jeg at folk ser. Men jeg har bare opplevd at noen har 
kommentert dette en gang. Det var en liten gutt som tittet og 
spurte meg om hvorfor jeg så sånn ut. Barn spør jo om alt, så 
det gjorde jo ingen ting. 

Til tross for en mild grad av psoriasis, kan også Beathe Sitter 
få utbrudd. En halsbetennelse kan trigge psoriasisen. Med  
betennelsen kommer ofte flekkene over hele kroppen. Opp 
gjennom årene har dessuten huden hennes forandret seg. 

To graviditeter har vært positive for Beathes hud, og de siste 
årene har hun også tatt grep i forhold til kosthold og trening som 
har gjort godt for huden. 

Jeg syntes det var helt 
skrekkelig å tenke på at 
jeg hadde fått psoriasis. 
Jeg tenkte på det som en 
hudsykdom som var lite 
tiltalende og attraktiv
Beathe Sitter 

MER TRENING – MINDRE SNOP
– Etter hvert som jeg har blitt eldre, har jeg også fått et mer  
stabilt liv med mer søvn regelmessig, måltider og trening.  
Psoriasis har en del følgesykdommer som gjør at det kan være 
fornuftig å tenke på livsstil, kosthold og trening. For noen år 
siden reduserte jeg derfor kraftig på inntaket av sukkerholdig 
mat som brus, sjokolade, is og godteri. Om det henger direkte 
sammen er ikke så godt å si, men siden den gang har jeg også 
hatt færre flekker. I dag har jeg kun noen flekker på albuene, 
knokene, ved anklene og på leggene. Og så litt i ørene. Akkurat 
det med ørene er veldig upraktisk, sier Beathe og ler. 

ET VERDIFULLT FELLESSKAP
Beathe Sitter er en sosial dame med en aktiv hverdag. Hun bor 
i et gammelt hus i Trondheim sammen med ektemannen og to 
gutter på 11 og 13 år. Hun prøver å få tid til å gjøre det hun liker 
best: være med familien, holde kroppen i form, ordne i hus og 
hage, være med venner, gå på kino, teater eller konsert, lese 
en bok og kanskje reise noen dager på hytta på ei øy utenfor 
Namsos. I mange år var hun også aktiv som lokal tillitsvalgt i PEF 
i Sør-Trøndelag. 

– Jeg er fortsatt medlem, om ikke så veldig aktiv i PEF, men 
jeg opplever det som veldig positivt å være i et nettverk med 
folk i samme situasjon. Det er jo ikke slik at vi bare snakker om  
psoriasis, men det er klart at det er et sted der vi kan dele  
erfaringer og lære av hverandre. Det er et verdifullt fellesskap, 
og et sted der jeg har fått mange gode venner og lært mye.

“
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SAMMEN OM SAMLIVET 

Samliv og seksualitet er utfordrende i seg selv og det blir ikke enklere 
av sykdom. Men bak utfordringene ligger det heldigvis både muligheter 
og gode råd. 

TEKST CAROLINE KORSVOLL    

Når kjæresten får en kronisk sykdom, er det mange 
som opplever at balansen i forholdet forskyves. Når 
man kjemper mot sykdom, må man altså samtidig 
kjempe for å bevare et godt samliv. Og for å bevare 
kjærligheten, dukker det opp tre viktige ord: 
 

Det handler om å snakke sammen, å være åpne og 
ærlige mot hverandre, og sist, men ikke minst: Vi må 
ikke glemme å være kjærester selv når det stormer 
som verst. For hverdagen er nådeløs, den kommer 
med alle sine krav og forventinger, og da gjelder det 
å gjøre det beste ut av det. 

Tema | Samliv & Dating

Kommunikasjon, åpenhet og nærhet. 
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HVERDAGSKOS
– Jeg har alltid vært opptatt av å snakke om vik-
tigheten av å skape fine øyeblikk i hverdagen - for 
det er hverdager det er flest av, sier Cecilie Kjensli. 
Kjensli har jobbet med samliv og sex i 20 år, holdt 
foredrag og skrevet bok om temaene, og ikke minst 
snakket med mange menn med kroniske sykdommer.  

– Mange forteller meg at det er lett å bli litt selvsen-
trert når man har plager. Mitt tips er å veie opp dette 
med å gi litt ekstra oppmerksomhet til partneren når 
du har gode dager. Hverdagsøyeblikkene jeg sik-
ter til handler om nærhet, kos og de små tingene. 
Det kan være et kyss eller en berøring i forbifarten, 
en blomsterbukett eller en kompliment. Vi må ikke 
glemme å se hverandre og være kjærester – dette 
gjelder om vi er kronisk syke eller ei.

Cecilie Kjensli forteller at lysten sitter mellom ørene. 

– Det er faktisk hjernen som er vår største erogene 
sone, og lysten er så kraftfull at den kan skru på 
kroppen selv når man føler seg trøtt og sliten. Det 
er mange som glemmer at sex handler om mye mer 
enn samleie, sier Cecilie og understreker: 

– Det er mange måter man kan ha det deilig på, ent-
en man er singel eller sammen med noen, og man 
trenger ikke å gå hele veien hver gang. Kos masse i 
hverdagen, og kjenn på de gode følelsene. Og sist, 
men ikke minst: Vær sexpositiv! Nyt deg selv og den 
du ligger med. Prøv å skyve stress, frustrasjoner og 
plager foran deg og ikke legg bånd på deg når det 
gjelder som mest. Slapp av. Det er jo bare positivt å 
ha sex. 

Jeg har alltid vært opptatt av å snakke om viktigheten av 
å skape fine øyeblikk i hverdagen, for det er hverdager 
det er flest av

Cecilie Kjensli, samlivsekspert

“

DATING OG JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN

Det er jo ikke sånn at alle har en kjæreste. 
Det er faktisk mange som jakter på  
kjærligheten og som synes det er en  
ekstra belastning å fortelle at de har 
psoriasis. Cecilie vet råd: 

– Hvis det ikke er noen interessante i 
omgangskretsen, på jobb eller blant 
venners venner, så er det nettdating 
som gjelder. Du kan lage en profil på et 
seriøst datingsted, og den trenger ikke 
å være så avansert. Eller du kan bruke 
lettvint-varianten Tinder, for eksempel. 
Smell opp noen bilder, skriv litt om deg 
selv, og ta kontakt med de du finner  
interessante. Ikke legg skjul på at du har 
psoriasis! Du er ikke alene om å ha det, 
og du som menneske er jo mye mer en 
den sykdommen du har! Alternativt kan 
du jo engasjere deg i PEF eller flørte 
litt når du er på trening. Du må gjøre en  
innsats for å finne kjærligheten. Drømme- 
dama, eller mannen, ringer ikke på døra 
di sånn helt uten videre!
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– Jeg var 17 år da jeg fikk psoriasis. Det første utbruddet var kraftig og  
aggressivt. Det kom brått og jeg ble veldig dårlig. Jeg husker at jeg  
syntes det var vanskelig å få dette midt i ungdomstida. 

DET ER LETTERE Å 
VÆRE TO

Mens Hilde Mellum gjerne går i svømmehallen, finner samboer 
Kenneth Waksvik helst en øde strand. Forskjellene til tross, så 
er de er ikke i tvil: 

TEKST CAROLINE KORSVOLL

TO HISTORIER
Kenneth Waksvik gjemte seg bort den gangen, og 
han var «flink» til å kle seg riktig. Aldri svarte klær, 
alltid langermet genser. Han ville ikke at noen skulle 
se utslettene og sårene hans, så han sluttet med 
håndball selv om han likte det så godt. Tanken på 
shorts og fellesdusj gjorde valget enkelt.  Samboer 
Hilde Mellums historie er annerledes. Hun var tidlig i 
puberteten da hun fikk psoriasis. 

– Psoriasisen kom ikke som noe stort sjokk for meg, 
kanskje fordi jeg var så ung og ikke visste hva det 
innebar. Jeg fikk utslett på armer og bein, men det 
var ingen som gjorde noe stort nummer ut av det. 
Utslettene jeg hadde ble kalt eksem den gangen, 

og det hadde de fleste hørt om. Jeg var bare Hilde, 
og Hilde hadde eksem, forteller hun. 

LIKHETER OG ULIKHETER
Kenneth og Hilde er samboere i Bergen. Begge har 
psoriasis og psoriasisartritt. Hudsykdommen til  
tross: Psoriasis er en liten del av livet deres og 
påvirker dem ikke så mye lenger, men fordi begge 
er engasjert i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), 
snakker de ofte om sykdommen likevel. Det felles 
engasjementet er med på å styrke dem som par. 
Selv om de er et par med like utfordringer, har de 
forskjellige historier å fortelle og ulike måter å takle  
psoriasisen på. 

FOTO PRIVAT
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– Når Kenneth synes ting er vanskelig, kan jeg oppmuntre 
han og få han til å se lettere på situasjonen. Det er legitimt 
at jeg pusher ham litt fordi jeg har psoriasis selv. Om jeg 
ikke hadde hatt psoriasis, hadde han nok ikke vært like 
mottakelige for bagatellisering, sier Hilde og ler. 

– Det er definitivt lettere å være to.

Kenneth er enig. 
– Jeg har nok ikke vært like tøff som Hilde og har kanskje 
taklet noen situasjoner dårligere enn henne. Jeg har nok 
gjemt meg litt bort. Når jeg er på det dårligste så dropper 
jeg shorts og offentlige badestrender. Og jeg går i hvert 
fall ikke i badeland, sier Kenneth og ler.  Det gjør Hilde, selv 
om det noen ganger fører til både blikk og kommentarer. 

UVITENHET, TAKT OG TONE
– I russetiden og i tidlig voksenliv ble psoriasisen verre. 
Det var smertene og ubehaget som plaget meg mest, ikke 
sårene. Da jeg var 19 år måtte jeg legges inn på sykehus 
på grunn av psoriasisen. 

– På dette tidspunktet hadde jeg et stort utbrudd av  
psoriasis, og folk gikk store omveier rundt meg. Før  
sykehusoppholdet hadde jeg lyst til å gjøre noe hyggelig, 
så jeg dro til et badeland med noen venner. På dette tids- 
punktet hadde jeg et utbrudd, og folk gikk store omveier 
rundt meg, sier Hilde.

– Hvordan føltes det? 
– Akkurat den dagen hadde jeg bestemt meg for å kose 
meg og ha en fin sommerdag så jeg tror faktisk det var 
verre for dem som var med enn for meg. Jeg har nok alltid 
hatt en egen evne til å heve meg over blikk og kommen-
tarer. Men det er klart at enkelte kommentarer setter seg 
mer fast enn andre. I ungdommen jobbet jeg i kjøttdisken i 
en butikk. Jeg brukte alltid langermet genser, men en dag 
da jeg skulle strekke meg etter noen varer, ble utslettene 
synlige. Jeg husker en kunde utbrøt at hun syntes det var 
veldig ekkelt. Hun lurte på om det var smittsomt, for man 
kunne liksom ikke vite hva slags sykdommer folk hadde nå 
til dags, forteller hun. 

– Slike kommentarer vitner mest om uvitenhet kombinert 
med mangel på takt og tone. 

KLER BORT SYKDOMMEN
Selv om Hilde går i svømmehallen og kler seg i shorts og 
t-skjorte når det er varmt, er det situasjoner der hun «kler 
bort» psoriasisen, for eksempel på fester og i bryllup. Da 
kan hun for eksempel ta på lange hansker: Ikke bare for at 
andre ikke skal se utslettene, men også for sin egen del. 

– Noen ganger vil jeg bare ha fri fra fokuset på huden min 
og bare være meg selv. Når jeg «kler bort» psoriasisen 
blir det mer fokus på meg som menneske. Jeg er jo ikke  
psoriasis.

Psoriasisen har ført til at både Hilde og Kenneth har tatt 
noen valg som de kanskje ikke ville ha tatt dersom de ikke 
hadde sykdommen. Kenneth ble omskolert på grunn av 
psoriasis, og måtte finne seg et nytt yrke og en ny jobb. 
Da Hilde fikk psoriasisleddgikt mens hun skulle velge  
utdanning, valgte hun bort førskolelærerutdannelsen fordi 
hun tenkte at det passet dårlig med sykdommen. Hun 
ble legesekretær isteden. Ingen av dem angrer i dag på  
valgene de tok, og ble tvunget til å ta, den gangen. 

Begge er engasjerte i PEF. De både holder og deltar på 
foredrag, kurs og konferanser om psoriasis. Åpenhet og 
kunnskapsformidling er noe som driver og engasjerer 
samboerparet.

ÅPENHET OG KUNNSKAP
– At jeg er åpen om psoriasisen er ikke først og fremst 
så viktig for meg personlig, men jeg håper at åpenheten 
kan gjøre veien enklere for de som kommer etter og som 
ikke har så mye kunnskap om sin egen diagnose. Som  
fylkesleder i PEF Hordaland ser jeg hvor viktig det er med 
kunnskap. Jeg har inntrykk av at de som er unge med  
psoriasis i dag, er mer åpne enn jeg kan huske at jeg var. 
Jeg håper i hvert fall det, sier Kenneth.

Jeg er jo ikke psoriasis
Hilde Mellum

“
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HILDE OG KENNETH PÅ REISE:

Hilde  går  gjerne  i  svømmehallen,  mens 
Kenneth  gjemmer  seg  på  en  liten  strand. 

– Men  har  jeg  egentlig  savnet  noe  som jeg  
har  valgt  bort  på  grunn  av  psoriasisen? 
 Jeg  tror  ikke  det. 

Når Hilde og Kenneth møter mennesker som nettopp har 
fått diagnosen, handler det mye om å lytte og gi råd. Og 
håp. 

– Første bud er å ikke la psoriasisen ta styring over  
sykdommen, slik at sykdommen ikke blir en for stor del av 
livet. Det kan bli tungt hvis sykdommen får for mye plass. 
Vel så viktig er det å forklare folk at vi er flere i samme båt. 
Altfor mange som har psoriasis, føler seg alene og det er 
utrolig trist, sier Kenneth.

– For du er ikke alene. Selv om alt ser svart ut, så kommer 
man seg videre. Noe av det viktigste vi formidler er at det 
finnes håp, og at man kan leve et godt liv med psoriasis.

Hilde meldte seg inn i PEF som 20-åring. Hun hadde aldri 
tru«et noen med psoriasis før, men på ett av kursene tra« 
hun en gammel klassevenninne som skulle bli en nær  
venninne. Mange år senere tra« hun Kenneth.

– PEF har alltid vært et godt sted å være. Her opplever vi 
felles forståelse og aksept. I tillegg til at vi har fått mange 
nye venner, har vi lært utrolig mye om det å leve med  
psoriasis. Og jo mer vi lærer, jo mer avslappet forhold får 
vi til sykdommen, sier Hilde.

Kenneth er enig. 
– Jo mer jeg vet, jo lettere er det å leve med psoriasisen 
og akseptere den. Å leve med psoriasis handler om opp- 
turer og nedturer, og det kan være en trøst bare å høre at 
andre har det samme måte. 
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HAR FULL KONTROLL 
TEKST KRISTIN BENTDAL LARSEN      FOTO PRIVAT

Da Harsharn Tathgar (48) fikk psoriasis i 2001 visste han ikke at psoriasis var en kronisk 
sykdom. På den tiden bodde han i Nord-Norge og trodde det bare var litt utslett. Etter et 
besøk hos hudlegen fikk han påvist psoriasis. 
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FØLER IKKE AT HAN HAR NOE Å SKJULE LENGER
I dag lever Harsharn godt med psoriasis, og det plager han ikke 
nevneverdig. Han har også blitt mer åpen om hvordan det er 
å ha psoriasis enn han var tidligere. Før snakket han ikke noe 
særlig om hudsykdommen, men etter en tur til Gran Canaria 
begynte han å åpne seg litt. 

– Jeg snakket aldri med noen om hvordan det er å leve med  
psoriasis, men nå har jeg åpnet meg mer og mer. Jeg forteller 
det fortsatt ikke til alle rundt meg, men jeg føler ikke at jeg 
trenger å skjule det lenger, nå har jeg full kontroll, sier han.

IKKE VANT TIL Å VÆRE PÅ STRANDEN
Harsharn, som har bodd i Norge i 22 år, er født i India. Selv 
om India generelt sett forbindes med sol og varme, er ikke det 
noe Harsharn oppsøkte på en jevnlig basis før han fikk påvist  
psoriasis. Huset der han vokste opp ligger cirka 100 mil fra 
stranden, så det var ikke naturlig for han å tilbringe mye tid på 
stranden.

– Vi indere har jo løpt fra sola hele livet, og plutselig så måtte jeg 
oppsøke den, ler Harsharn. 

– Jeg tenkte egentlig ikke noe spesielt da jeg fikk diagnosen 
psoriasis, sier Harsharn. – Min far hadde en del hudsykdommer, 
så jeg trodde at det kunne ha en sammenheng med det. Men jeg 
tenkte også at det helt sikkert kom til å gå over. 

I dag jobber Harsharn som ingeniør og lever godt med syk- 
dommen, men det har også vært tider hvor det å ha psoriasis 
har vært utfordrende.

MÅTTE SLUTTE MED BADMINTON
Da Harsharn bodde i Trondheim var han ikke spesielt plaget  
med psoriasis. Han var flink med kostholdet, og han levde et  
aktivt liv. Etter noen år i Trondheim, flyttet han til Oslo, men 
med flyttingen kom også psoriasisen tilbake. Han forteller 
at han hadde litt andre rutiner, han var mindre aktiv og sluttet 
blant annet å sykle til jobb. 

Det førte til slutt til at han ble så plaget at han måtte slutte å 
spille badminton på grunn av store flekker på både armer og 
ben. I tillegg merket Harsharn at psoriasisen til tider også  
påvirket jobben.

– Jeg vet at jeg kunne ha jobbet mye bedre dersom jeg ikke 
hadde psoriasis. På jobben førte det til en del konsentrasjons- 
problemer, fordi det for eksempel begynte å klø i møter, sier 
Harsharn. 

Vi indere har jo løpt fra sola hele livet, og 
plutselig så måtte jeg oppsøke den
Harsharn Tathgar

“
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UFORSTANDEN ER 
FARGEBLIND
TEKST CAROLINE KORSVOLL     FOTO PRIVAT

– Norske leger er ikke flinke nok til å behandle mørkere hudtyper, sier seksjonsoverlege 
Kåre Steinar Tveit ved Haukeland Universitetssjukehus. Han jobber med å individualisere 
lysbehandlingen slik at fremtidens psoriasispasienter skal få en behandling som står i stil 
til hudtypen sin.

– Psoriasis oppfører seg ikke annerledes på mørk hud enn på 
lys hud, men det er vanskeligere å stille enn psoriasis-diagnose 
på de med mørkere hudtype fordi symptomene ikke synes like 
godt, sier seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Han har mange psoriasispasienter. De 
fleste er fra Norge, men noen er fra Asia og Afrika. 

FLERE MØRKE BLIR UNDERBEHANDLET
Han forteller at man deler hudtyper inn i seks typer – der  
hudtype 1 er den lyseste hudtypen mens hudtype 6 er den 
mørkeste. De fleste nordmenn har hudtype 2, det vil si at vi kan 
bli brune, men også veldig solbrente. De med mørkest hudtype 
tåler mye sol, og har den mest kompliserte hudtypen å stille  
diagnose på. 

– Den største utfordringen for norske leger er knyttet til lys- 
behandling. Norske leger er ikke flinke nok til å behandle mørkere 

hudtyper, og det er nok mange mørkhudede pasienter som har 
blitt underbehandlet på grunn av dette. En hudtype 5 skal ikke 
behandles på samme måte som hudtype 2. Mørkere hud tåler 
mer lys, forklarer Tveit. 

– Hvorfor er ikke norske leger flinke nok til dette?
– Vi har mindre erfaring med mørk hud i Norge og dermed tar det 
også lenger tid før mange mørkhudede får en riktig diagnose. 
Underbehandling fører dermed også til at det tar lenger tid 
før de blir friske. Jeg er leder ved lysavsnittet på Haukeland  
universitetssjukehus, og vi jobber med å individualisere og  
kompensere lysbehandling slik at pasientene skal få den lys- 
behandlingen som er best for seg.

FÆRRE MØRKE MED PSORIASIS
– Studier viser at to til tre prosent av den norske befolkningen 
har psoriasis. Til sammenligning er forekomsten bare en halv 
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prosent i Afrika og Asia. Hva er årsaken til dette? 
– Det er flere plausible forklaringer på det, men det er nær- 
liggende å tro at det skyldes et varmt klima i Afrika og Aisa, og 
det faktum at menneskene der går lettere kledd. Når man har 
på seg mindre klær, får man også mye sol på kroppen – og sol 
er den naturlige medisinen for alle med psoriasis, sier Tveit og 
legger til:

– Det er dessuten bevist at det er forskjell i genmaterialet til  
mennesker i forskjellige deler av verden. Psoriasis er en genetisk 
sykdom og sykdommen utløses ofte av faktorer som man må 
være eksponert ovenfor. Når det er sagt så tror jeg ikke det er 
store psykososiale forskjeller fra land til land. Nordmenn, asiater 
eller afrikanere blir ikke mer eller mindre stigmatisert som følge 
av psoriasis. Uforstanden er konstant, og den er fargeblind.

KÅRE STEINAR TVEIT:

Seksjonsoverlege ved 
Haukeland Universitetssjukehus

Norske leger er ikke flinke nok 
til å behandle mørkere hudtyper, 
og det er nok mange mørkhudede 
pasienter som har blitt under- 
behandlet på grunn av dette

Kåre Steinar Tveit

“
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KUNSTEN Å TENKE
POSITIVT
TEKST CAROLINE KORSVOLL    

Birger Angelsen (64) har levd et helt liv med psoriasis. Noen ganger har han lurt på om 
flekkene på huden er en gave fra Gud. 

– Legen min trodde det var skabb, men da jeg kom i militæret, 
fant militærlegen ut at det var psoriasis. 

Året var 1972 da Birger Angelsen kjente at det begynte å klø på 
hendene og fikk høre ordet «psoriasis» første gang. Han hadde 
aldri hørt noen snakke om denne hudsykdommen.

– Den gangen var psoriasis et tabu. Folk med psoriasis ble 
blant annet nektet adgang i svømmehaller, forteller Birger. 

MER ÅPENHET
Birger ble tillitsvalgt i lokalforeningen i PEF i Nordland på slutten 
av 70-tallet. Noe av det første han fikk være med på som tillits-
valgt, var en informasjonskampanje. Bildet på informasjons-
plakatene viste psoriasisutslett, og teksten som fulgte bildet var: 
«Det smitter ikke mer enn fregner». Birger hengte opp plakatene 
på legekontorer, skoler og i svømmehaller.

– Jeg tror det fungerte og at vi nådde fram med budskapet vårt. 
Små drypp av informasjon gjennom mange år, har nok vært med 
på å opplyse folk, og jeg har en følelse av at folk i dag vet mye 
mer om psoriasis enn for 50 år siden. Likevel har vi fortsatt en 
jobb å gjøre når det kommer til informasjonsarbeid, særlig når 
det gjelder å skape åpenhet i skoleklasser, og blant unge.

FINT FELLESSKAP 
I løpet av årene har Birger vært på utallige kurs og informasjons- 
møter om psoriasis. Han har også blitt kjent med mange  
hyggelige mennesker gjennom PEF og vært på helsereiser både 
på Lanzarote, Gran Canaria og i tidligere Jugoslavia.

– Jeg husker at en kollega syntes at jeg var veldig heldig som 
fikk reise på helsereise. Da sa jeg til ham: «Du kan gjerne reise 
isteden for meg, men da tar du med deg huden min også». Birger 
ler av minnene.

– Det var et voldsomt fint felleskap blant oss – et fellesskap jeg 
har fått mye igjen for. Vi var som en stor familie som tok vare på 
hverandre – det var veldig spesielt. Sammen fikk vi også oppleve 
det positive rundt sykdommen. Noen ganger snakket vi faktisk 
om at flekkene på huden var en gave fra Gud. Uten dem ville vi 
jo aldri ha møttes.
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INGENTING Å SKAMME SEG OVER
Birger har en mild form for psoriasis, og omtaler det mest som et 
kosmetisk problem. På vinteren kan han kjenne at det klør, men 
han har aldri hatt utbrudd, bare små flekker og mindre områder 
spredt rundt på kroppen, som kommer og går. Opp gjennom 
årene har han møtt mange mennesker med større utfordringer 
knyttet til huden sin. 

– Folk skjuler flekkene på huden så godt de kan mens det beste 
for oss jo er å kle av oss, og få luft og sol. Det er mulig skam 
er det rette ordet, for jeg finner ikke et bedre ord, men vi har 
ingenting å skamme oss over og ingen ting å skjule, sier Birger.

Å LEVE GODT
Birger Angelsen har blitt 64 år. Etter 43 år i Postens tjeneste, 
ble han pensjonist i 2015. Han bor landlig til i Rana i Nordland 
sammen med kona, og har også to sønner og en datter som bor 
like ved.

– Det blir jo en del vaktmestertjenester, sier han og ler. 

– I tillegg prøver jeg å gå noen turer i skog og mark, og så danser 
jeg en gang i uka. Jeg har holdt på med leikarring i over 40 år, og 
jeg har både danset, vært instruktør og holdt kurs i folkedans og 
sving. Det er sosialt, og så får jeg litt trim. 

Med sin lange og brede organisasjonserfaring, kjenner han  
psoriasis godt, også de psykososiale sidene. Hans råd er like 
gode som de er enkle. 

– Psoriasis er noe vi har fått og noe vi må akseptere. Det er 
viktig å gjøre det beste ut av psoriasisen, og lære seg å leve så 
godt som mulig med det.

KUNSTEN Å TENKE
POSITIVT

Noen ganger snakket vi faktisk om at flekkene 
på huden var en gave fra Gud. Uten dem ville 
vi jo aldri ha møttes
Birger Angelsen

“

BIRGER ANGELSEN:

Fikk  tildelt  hedersbevisning 
for  sin  innsats  for  Psoriasis- 
og  eksemforbundet  i  2015. 

 FOTO  ELI SYNNØVE GJERDE
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FIRE DAMER SOM HAR PSORIASIS 
OG SOM LEVER AV UTSEENDET

Cara Delevingne 
(verdenskjent supermodell)

Mabelynn Capeluj 
(Miss California 2013)

Frederikke Nissen Breum 
(finalist i Miss Denmark i 2016)

CariDee English 
(vinner av America’s Next Top Model i 2006)

Kilde: Health.com, Side2

I GODT SELSKAP
Du er ikke alene om å ha psoriasis. Over 125 millioner 
mennesker har psoriasis på verdensbasis, og mange 
av dem kjenner du helt sikkert igjen fra scener, lerret 
og bilder i aviser og magasinene. 

Cyndi Lauper:
Vokalist

Cara Delevingne: 
Verdenskjent supermodell
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Kim Kardashian: 
TV-stjerne, modell og skuespiller

Liam Gallagher: 
Vokalist i Oasis

• Liam Gallagher  
     (vokalist i Oasis)

• Kim Kardashian 
    (TV-stjerne, modell og skuespiller)

• Art Garfunkel  
    (den ene halvparten av duoen Simon & Garfunkel)

• Cyndi Lauper  
    (vokalist)

• LeAnn Rimes  
    (countrysanger)

• Kris Jenner 
      (TV-stjerne og «overhode» i Kardashian/ 
      Jenner-familien)

• Jennifer Yen  
    (skuespiller)

• Jon Lovitz  
    (skuespiller og komiker)

• Stacey London  
    (stylist og moteekspert)

• Eli Roth 
    (regissør og skuespiller)

• Britney Spears 
     (artist)

      Kilde: Health.com, Side2

Det er mange kjente mennesker 
med psoriasis, og flere av dem 
snakker åpent om hudsykdommen 
i media. 
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GRAN CANARIA
- naturens eget spa
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Å våkne opp til blå himmel og sol hver dag er en luksus vi 
nord-europeere vet å sette pris på. Når stranda i tillegg er en 
kort rusletur unna, og du kan drikke morgenkaffen din med sand 
mellom tærne, begynner det å minne om ekte ferieidyll. Gran 
Canaria har et unikt mikroklima som sørger for at strendene i 
sør ligger badet i solskinn, mens det i hovedstaden Las Palmas 
fem mil lenger nord kan regne og være ti grader kaldere. Utrolig, 
 men sant! Det forklarer hvorfor flesteparten av øyas hotell  
ligger som perler på en snor langs sørkysten, der temperaturen 
er stabil året rundt. Varmere enn fastlands-Spania om vinteren, 
og svalere om sommeren.

FLØTEMYSOST, FLATBRØD OG FIRKLØVER
Takket være charterselskapenes direkteruter fra tolv norske 
byer, er det mange som refererer til Gran Canaria som «hytta 
under solen». Fiskelandsbyen Arguineguin utpeker seg som det 
norske episenteret der du finner den norske skolen, sjømanns- 
kirken, den norske klubben og helsesenteret Valle Marina som 
drives av Norges Astma- og Allergiforbund. I butikken finner 
du blant annet tre ulike sorter brunost, flatbrød og firkløver.  
Allikevel er det rikelig med spansk puls i Arguineguin, og du  

finner raskt lokale favoritter på menyen. Både cherne (vrakfisk) og 
mero (abborfisk) er dypvannsfisker du bør smake, og du slipper 
selvsagt ikke unna den lokale spesialiteten papas arrugadas 
(rynkete poteter) med deilig, rustrød paprikasaus og hjemme- 
laget koriandersaus til.

KARIBISK SAND
Et steinkast fra Arguineguin ligger øyas aller beste strand, Anfi 
del Mar. Grunnen til at dette regnes som den beste stranden, 
er at den består av 11.000 tonn skinnende, hvit sand som er  
skippet inn fra Karibia. Resten av Gran Canarias strender har 
en helt annen type sand som er både grovere i konsistensen 
og mørkere i fargen. Er du tidlig ute, får du en av de aller  
gjeveste solsengene nederst i strandkanten. Er du av typen som 
liker å snooze i ferien (hvem er ikke det?), må du nøye deg med  
bakerste rad der du hører palmesuset fra strandpromenaden. 
Det er uansett duket for en bra dag der bikiniskillet kommer  
raskere enn du rekker å lese første kapittel i ferielektyren.

GRAN CANARIA
- naturens eget spa

Rent hav, frisk bris, behagelig temperatur året rundt og solskinn. Nesten alltid solskinn.
Gran Canarias klima har blitt kåret til verdens beste for helsen av Verdens
helseorganisasjon (WHO), så husk badetøy og solkrem!
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VELG FERIESTED MED OMHU
Langs sørkysten ligger som sagt perlene på en snor, men ikke 
alle perlene er like blankpolerte. Playa del Ingles ligger i den 
upolerte enden av skalaen, og det er her du finner den berømte, 
norske «Lysløypa» der barene heter Sosialkontoret, Naboen, 
Hurtigruta og Ola Nordmann. Få kilometer lenger vest, på den 
andre siden av de store sanddynene som minner om Sahara, 
glitrer det i hotellstjerner i Maspalomas. Det kan med andre 
ord være lurt å lese seg litt opp på hvor man vil bo, ettersom 
stemningen varierer veldig fra sted til sted. Generelt kan man 
si at strendene blir mer familievennlige jo lenger vestover du  

beveger deg. Amadores er en sikker vinner med sin blått-flagg-
strand, og både Taurito - og Moganstranden passer for deg som  
liker rolige forhold med kort vei til sol og bad. Det er nemlig dette 
Gran Canaria handler om. Å la seg pleie av solen, stranden og 
havet i trygge omgivelser. Etter bare et par dager merker du på 
kroppen hvordan energien stiger.

TYPISK SPANSK
Er du av typen som ikke vil gå i norske fotspor og foretrekker 
lokale opplevelser, så skal du få et tips ikke så mange kjenner 
til. Umiddelbart øst for Arguineguin ligger det vesle samfunnet 
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El Pajar. Det første du legger merke til er sementfabrikken 
som ruver usjarmerende ytterste i den blå bukten. Men den 
glemmer du fort, for resten av landsbyen er en idyll som på 
mirakuløst vis har unnsluppet masseturismen. Kanskje nettopp 
på grunn av fabrikken som har stått her siden 1957? Du finner 
ikke et eneste hotell, bare tre hyggelige strandbarer, en deilig 
sandstrand, et knippe gamle, vindskjeve steinhus der spanjolene 
selv har bodd i generasjoner, og et par nyere boligblokker. 
Innmeislet i fjellet bak stranden ligger et bittelite kapell, og 
kommer du en søndag morgen klokka ni, kan du overvære 
messen. El Boya er El Pajars mest populære restaurant. Her 

har familien Moreno Zerpa servert tørste arbeidere og eventyr- 
lystne turister siden 1952. Det begynte som en liten trehytte 
der fabrikkarbeiderne stakk innom for et glass vin. Helt frem til 
90-tallet var det kun et par bord her, og gjestene måtte selv gå 
opp til baren og bestille. I dag satser restauranten på servering 
ved bordene, men atmosfæren fortsatt familiær. Bordbestilling 
lar seg ikke gjøre, så du får et kønummer og nyter noe kaldt i 
glasset mens du venter. Det er først og fremst spanjolene selv 
som kommer hit i helgene, og nærmere den kanariske pulsen 
kommer du ikke. I hvert fall ikke i sør.

GRAN CANARIAS 
KLIMA I TALL
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I KOFFERTEN

GODT SKODD: Hvite joggesko 
passer til det aller meste, og disse 
er fra H&M.

Skal du reise til varmere strøk? Her er 
noen tips til hva du pakke med deg i 

ko�erten.

KOFFERT:  En fargerik ko«ert 
gjør seg både på bagasjebåndet 
og som følgesvenn på reisen. 
Denne mintgrønne herligheten 
er fra American Touristers.

STRANDLEKTYRE: 
Magasinet Hud & Helse er 
PEFs medlemsmagasin. I 
bladet møter du både men-
nesker som lever med en 
kronisk hudsykdom, samt 
eksperter. Hudportalen.no/
Hud-Helse

PÅ TOPPEN: En hatt er ikke bare 
fint, men den sørger også for at du 
alltid beskytter både hud og hår mot 
sola. Denne stråhatten er fra Ellos.  

LYTT TIL RADIO: Det blir aldri 
feil med litt selskap og musikk 
på reisen. Denne reiseradioen 
er fra POP Travel Radio Sporty. 

SMØRING: Riktig krem er 
svært viktig når man har 
psoriasis. Locobase LPL 
fås kjøpt på apoteket.

BRILLEFIN: Solbriller er et must. 
Disse er fra H&M og kan brukes av 
begge kjønn.
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EKSPERTEN SVARER

Hva kommer psoriasis av? 

Psoriasis kommer av en betennelse i huden som kan gi utslett på kroppen. Det er en kronisk hudsykdom, hvor 
alvorlighetsgraden varierer fra person til person, men for å få psoriasis må man ha arvelig anlegg for det. I noen 
tilfeller kan det også være en utløsende årsak som forårsaker psoriasis, som for eksempel en halsbetennelse. 

Ved hvilken alder er det normalt å få psoriasis?
Det er vanligst å få psoriasis i slutten av tenårene, men sykdommen kan oppstå i alle aldersgrupper.

Er all psoriasis lik? 

Nei, noen kan ha nesten usynlig utslett uten en gang å være klar over at de har psoriasis, mens andre kan ha 
det vi kaller erytrodermi. Erytrodermi betyr at 100% av huden er angrepet. Vanligvis prater vi om psoriasis ut 
ifra hvor utslettet er på kroppen, for eksempel hodebunnpsoriasis og palmar psoriasis, hvor håndflatene er 
rammet. 

Er psoriasis smittsomt? 

Nei, psoriasis er ikke smittsomt.

Er psoriasis arvelig og vil mine barn kunne få det?

Det er større sannsynlighet for å utvikle psoriasis hvis noen i familien din allerede har psoriasis. Det er rundt  
10 % sjanse for å få psoriasis om en av foreldrene har det.

I følge Norsk Helseinformatikk rammer psoriasis rundt to til tre prosent 
av Norges befolkning. Allikevel er det mange spørsmål knyttet til hud- 
sykdommen. Hvordan oppstår egentlig psoriasis? Kan jeg blitt kvitt det? 
Her svarer Freddy Hestholm, praktiserende hudlege i Stavanger, på noen 
av de mest stilte spørsmålene.

DETTE ER PSORIASIS 
TEKST  THEA-SOFIE KOREN BREKKE



57HUD

EKSPERTEN SVARER

Kan jeg blitt kvitt psoriasis og kan det kureres?

Anlegget for psoriasis blir man ikke kvitt, men det kan noen ganger forsvinne fullstendig enten ved hjelp av 
behandling, eller «av seg selv» helt uten behandling.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å bedre sykdommen?

Psoriasis kan utløses av belastninger på kroppen. Et regelmessig liv med lite stress og stabil døgnrytme kan 
hjelpe, og tillegg til å unngå tobakk, alkohol og andre rusmidler. Overvekt kan også ha en negativ innvirkning 
på psoriasis. 

Hjelper det å trene eller være i solen?  

De aller fleste med psoriasis blir bedre av å være i solen. Trening er gunstig, men har størst betydning for 
allmennhelsen. Psoriasis kan ikke trenes vekk, men om kroppen blir i bedre form, kan dette ha en positiv inn-
virkning på psoriasis.

Blir psoriasis verre med årene?

Nei. Det er typisk at det går litt i bølger, men til forskjell fra andre sykdommer blir ikke psoriasis generelt verre 
med årene.

Har stress betydning?

Ja, både fysisk stress, som andre sykdommer og skader, og psykisk stress kan påvirke psoriasis negativt. 
Dette er noe som cirka halvparten av de med psoriasis opplever at har en klar betydning.

DETTE ER PSORIASIS 
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NYTTIGE LINKER

Psoriasis- og eksemforbundet 
Her finner du blant annet informasjon for dem som lever 
med psoriasis eller annen hudeksem, informasjon om 
arrangementer, medlemsblad og aktuelle artikler. 
www.hudportalen.no

Spør om psoriasis
Spør om psoriasis er en samarbeidskampanje mellom 
Novartis og Psoriasis- og eksemforbundet, hvor 
målet er å forbedre livet til personer med psoriasis 
ved å oppmuntre dem til å ta kontakt men den som 
kan hjelpe best, nemlig en lege eller en hudlege. 
www.sporompsoriasis.no  

EUROPSO
EUROPSO er europeisk paraplyorganisasjon for 
psoriasisforeninger i Europa, inklusive Psoriasis-  
og eksemforbundet i Norge. 
www.europso.eu 

Norsk helseinformatikk 
NHI er Skandinavias største helsenettside og  
oppdateres av leger. Her kan du blant annet finne en 
oversikt over hva psoriasis er, samt finne forsknings- 
artikler og intervjuer om psoriasis. 
www.nhi.no 

Helsenorge 
Her kan du blant annet bytte fastlege, bestille  
Europeisk helsetrygdkort og se en oversikt over dine 
resepter. I tillegg finner du helserelaterte artikler 
www.helsenorge.no 
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ET TERORD

SYNLIG ANNERLEDES

Du har kanskje hørt en person med en kronisk sykdom si at 
det kan være vanskelig å få forståelse fra omgivelsene fordi  
sykdommen ikke er synlig utenpå? «Du ser jo så frisk ut» sier  
andre, mens personen selv ikke opplever at dette stemmer  
overens med hvordan han eller hun har det.
 

For en person med en kronisk hudsykdom kan det oppleves motsatt. Man tenker på seg selv som 
mye mer enn en person med psoriasis, mens det synlige utslettet kontinuerlig speiles i blikk og 
ansiktsuttrykk fra forbipasserende.

Vi mennesker er skapt slik at oppmerksomheten vår trekkes mot det som skiller seg ut. Spørsmål 
og kommentarer kan sånn sett være et resultat av naturlig nysgjerrighet, og ikke nødvendigvis 
en negativ fortolkning. Likevel vil det å være synlig annerledes kunne påvirke følelser, tanker og 
handlinger hos den som har en hudsykdom. Spesielt utfordrende kan det være for utviklingen 
av selvbildet i oppveksten og ungdomsårene. En sykdom som er synlig for andre, krever at  
personen må mestre en sosial synlighet som «folk flest» ikke opplever i sin hverdag. For mange kan 
denne synligheten være krevende å håndtere, og veien kan være kort til sosial isolasjon og i verste 
fall psykiske plager som angst og depresjon.

Vi lever i en tid hvor den plettfrie huden dyrkes. Bilder retusjeres, og det kunstige fremheves. 
Det bidrar ikke til å dempe, men tvert imot til å forsterke tabuer og stigmatisering av kroniske  
hudsykdommer. Derfor er normalisering av syk hud så viktig. Vi vet at flere hundre tusen nordmenn 
lever med psoriasis, atopisk eksem, hidrosadenitt eller andre hudsykdommer. Mange vegrer seg 
for å stå frem. Da trengs det stemmer som kan utgjøre en motvekt. Personlige historier fra barn og 
unge, voksne og eldre, rundt hvordan det er å leve med en hudsykdom som psoriasis er viktig, for å 
bygge kunnskap og skape medmenneskelig forståelse.

Kampanjen Spør om Psoriasis og magasinet HUD er et viktig bidrag til å synliggjøre hvilken rolle 
psoriasis spiller i hverdagen til personer i ulike livsfaser. Historiene formidler pågangsmot, håp og 
mestring. Med riktig behandling og gode mestringsstrategier er psoriasis en sykdom mange kan 
leve godt med. Som samfunn kan vi bidra gjennom å vise åpenhet, aksept, raushet og forståelse. Vi 
må inkludere, ikke ekskludere. Syk hud må ikke isoleres, den bør eksponeres!

Eli Synnøve Gjerde, Psoriasis- og eksemforbundet



H U D
Et magasin om psoriasis

11 forskjellige mennesker med 
 11 forskjellige opplevelser, og 

 11 forskjellige måter å leve livet  
med psoriasis på




