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Remissyttrande avseende Nationella riktlinjer för 
rörelseorganens sjukdomar – målnivåer och indikatorer 
Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit 
samt personer som stödjer våra syften. Vårt övergripande mål är att alla med psoriasis och 
psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Psoriasisförbundet har deltagit i Socialstyrelsens 
prioriteringsarbete rörande riktlinjerna. 
 
Psoriasisförbundet vill tacka Socialstyrelsen samt alla inblandade experter för det arbete som 
genomförts för att identifiera och söka åtgärda de brister eller ojämlikheter som finns inom 
vården för de som lever med sjukdomar i rörelseorganen i Sverige.  

Då Psoriasisförbundets ena huvuddiagnos är psoriasisartrit så kommer vårt remissvar beröra 
indikatorer för denna diagnos i riktlinjerna.  

Jämlik vård – behöver reflekteras i val av indikatorer 
I Socialstyrelsens utvärdering av vården av rörelseorganens sjukdomar i Sverige från år 2014, 
som legat till grund för revideringen av riktlinjerna, påtalas det att vården är ojämlik i Sverige. 
Detta är dock inte helt tydligt klargjort för samtliga diagnoser som ingår i riktlinjerna, vilket gör 
det svårt att utvärdera arbetet och eventuella framtida förbättringar.  

Psoriasisförbundet vill därför se att detta reflekteras i framtagandet av indikatorer och målnivåer 
så att det blir lättare att både jämföra diagnoserna med varandra och kunna se eventuell effekt 
av implementering av de reviderade riktlinjerna.  

Att indikatorerna skiljer sig så pass mycket mellan exempelvis de olika inflammatoriska 
artriterna är anmärkningsvärt och bör justeras till den slutgiltiga versionen av riktlinjerna med 
därtill hörande indikatorer och målnivåer.  

Helhetsperspektivet saknas – livskvalitet, samsjuklighet och samordning 
Psoriasisartrit är en komplex sjukdom som kräver ett helhetsperspektiv, särskilt med tanke på 
samsjuklighet och nedsatt livskvalitet och funktion. Psoriasisförbundet föreslår att ett instrument 
för livskvalitet kopplat till psoriasisartrit mer specifikt används i riktlinjerna för att bedöma 
svårighetsgraden av sjukdomen samt för att utvärdera behandlingseffekt. Bedömning av 
livskvalitet i form av EQ-5D anges som indikator efter nyinsjuknande i psoriasisartrit, men inte 
efter behandling. För reumatoid artrit finns däremot en indikator för livskvalitet användande EQ-
5D efter behandling.  

Psoriasisförbundet önskar därför se denna indikator även för psoriasisartrit för att över tid kunna 
utvärdera effekten av behandling inte bara på funktion utan på livskvalitet. 
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