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Psoriasis Area and Severity Index



PASI - Psoriasis Area and Severity Index
PASI är ett mått på psoriasis svårighetsgrad och utbredning. För att fastställa hur patienten svarar 
på terapin mäts PASI före, under och efter behandlingsperioden. En slutgiltig summa fås där ett 
högre värde visar på svårare sjukdom. 

Hudområden

I PASI är kroppen indelad i fyra områden. Varje område mäts separat. Mätresultaten från de 
fyra områdena adderas sedan till ett initialt PASI-värde. Vid bedömning använder man sig av 
”handflatemetoden”. En handflata är ca 1 % av kroppens yta. Vid bedömning av de fyra områdena 
varierar dock handflatestorleken i procent (se tabell nedan) beroende på vilka områden som mäts. 
Vid bedömning av utbredning på till exempel huvudet utgör en handflata 10 % av kroppsytan och 
på bålen utgör en handflata endast 3,3 %. Man skall bedöma endast det man ser på huden, inte 
vad som finns under det synliga. Graden av rodnad, infiltration och fjällning bedöms genomsnittligt 
för hela det aktuella området.

De fyra områdena är: 
Ben = 40 % av kroppsytan 1 handflata = 2,5 % 
Bål = 30 % av kroppsytan  1 handflata = 3,3 % 
Armar = 20 % av kroppsytan 1 handflata = 5 % 
Huvud = 10 % av kroppsytan 1 handflata = 10 %

SvårIgHetSgrAd

Svårighetsgraden mäts i tre olika parametrar: Rodnad, tjocklek och fjällning. 
Dessa tre parametrar graderas i en skala från normal hud (0 poäng) till mycket svår (4 poäng).

Tabell 1: Svårighetsgrad

Score 0 1 2 3 4 
Rodnad Ingen Ljusröd Röd Hallonröd Mörkröd 
Tjocklek Ingen Mild Medelsvår Svår Mycket svår 
Fjällning Ingen Lite fjäll Halvtäckt Mycket fjäll     Helt täckt

utbrednIng

För varje hudområde bedöms andelen av den hud som är involverad med psoriasisplack som ett 
procenttal av just den delen av kroppen (tabell 1). Poängtal ges från 0–6 för varje område.

Tabell 2: Utbredning

Score 0 1 2 3 4 5 6 
Utbredning i % 0 1–9 10–29 30–49 50–69 70–89 90–100 
  

Referenser: 
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HudStAtuS enlIgt PASI

SummerIng
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