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Hva skyldes rødming? 
Rødming kommer i siste instans av utvidelse av blodkarene i huden i ansiktet. Først 
og fremst er det meget rikelig med blodkar i huden i ansiktet.  Disse blodkarene har 

som alle andre blodkar i kroppen evne til å utvide seg eller trekke seg sammen pga 
muskler i åreveggen.  
 

Hva påvirker muskulaturen i åreveggen? 
For det første finnes en nerveforsyning via det ubevisste nervesystem (sympaticus og 
parasympaticus). Dernest finnes til forskjell fra andre blodkar i kroppen en ekstra nerveforsyning til 
blodkarene via ansiktsnerven (trigeminus) fra hjernestammen.  Via nervesystemet påvirkes karene bl a 
fra hypofysen som har med temperaturregulering og hormoner å gjøre.  Det er påvist et bestemt stoff, 
calcitonin-gen-relatert-peptide som har sterk karutvidende effekt, i nerveendene i blodkarene.   
 

Kan åreveggene også påvirkes via blodet?  
Ja, bl a sirkulerende hormoner som adrenalin som utskilles ved stressreaksjoner kan virke på 
åreveggene slik at disse utvider seg og da vil det bli også bli økt blodtilstrømning som fører til 
varmefølelse og rødming.  

 

Kan varmt drikke gi rødming? 
Ja. Hvis man holder det en liten stund i munnen, kan det føre til økt temperatur i blodet til hjernebasis 
via en arterie i svelget Da påvirkes det temperaturfølsomme området i fremre hypothalamus. Ved 
dette forårsakes karutvidelse og rødming som ledd i prosessen å avgi varme.   Det er dermed ofte 
kaffens temperatur mer enn caffein-innholdet som gir effekten på ansiktet.  
 

Hvilken effekt har alkohol på karene i ansiktet? 
Man vet ikke helt hva som skjer, men man tror at det er noen av nedbrytningsstoffene som gir den 
karutvidende effekten. 
 

Hvordan virker nikotin?   
Nikotinindusert rødming ser ut til å kunne ha å gjøre med et sterkt karutvidende stoff som heter 
prostaglandin og som kan frigjøres i kroppen ved forskjellige stimuli. 

 

Er det vanlig å være plaget med rødming ifm overgangsalder? 
Ja, ca 70% av kvinner er plaget med dette og det kan være svært sjenerende. Denne typen rødming er 
kjennetegnet ved at den kommer anfallsvis med varighet 2-4 min. Det har vært antatt at årsaken kan 
være en større andel hormoner fra hypofysen som forsøker å påvirke eggstokkene til å skille ut like 
mye kjønnshormoner som før.  Man har imidlertid ikke greid å kartlegge dette fullstendig. 
 

Hvorfor er noen allerede fra ungdommen plaget med mer rødming enn andre?  
Dette kan skyldes økt følsomhet av de involverte blodkarene og deres nerveforsyning.  Noen har 
muligens også mer rikelig med blodkar i nedre del av huden enn andre. 
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Kan ytre blodkar (couperose) være årsak til rødming? 
Man kan si at de som har rikelig med ytre blodkar vil være mer sjenert av å rødme enn dem som ikke 
har det.  Da vil som regel også varmefølelsen være sterkere. Men de ytre blodkarene i seg selv er ikke 
årsaken til eller forårsaket av hyppig rødming. 
 

Kan rødming behandles med medikamenter? 
Det har vært forsøkt forskjellige medikamenter, bla blodtrykksmedisiner av typen beta-blokker, men 
med moderat effekt og ikke uten bivirkninger. 
 

Kan operativ behandling hjelpe på rødming?  
Ja, det er mulig å gjøre et snitt i armhulen og identifisere en nerve(sympaticus) som har stor betydning 
for karutvidelsen i ansiktshuden. Da vil rødmetendensen som regel kunne reduseres betydelig. Det 
virker også på ører og hals.   
 

Kan operasjonen ha bivirkninger?  
Ja. Man kan samtidig få redusert tendensen til å svette på hendene i den grad at det blir plagsomt 
med” tørre” hender. Og man kan begynne å svette betydelig på andre lokaliserte områder f eks på 
ryggen i stedet.  Det har også forekommet et dødsfall etter thorakoskopisk sympatektomi som 
operasjonen heter, uten at man har funnet noen forklaring på dette.  Pga risiko for bivirkninger utføres 
ikke lenger rødmeoperasjoner i det offentlige helsevesen i Norge.   
 

Kan laserbehandling hjelpe?  
Der hvor det er rikelig med ytre blodkar, kan karlaserbehandling ha en viss effekt. Hos noen er det 
uttalt rødhet i kinnene symmetrisk, selv når de ikke rødmer, men diffust uten distinkte blodkar.  En del 
av dem som har dette kan også bli bedre med karlaserbehandling.  For å få klargjort dette nærmere, 
må pasienten som regel vurderes av hudlege som har kompetanse på dette området.  
 

Hva slags karlaser kan i så fall benyttes?  
Både ved tydelige blodkar og diffus rødhet som er til stede hele tiden kan det benyttes karlaser som 
regel Cutera ExcelV, Vbeam. Det kreves ikke spesielle forholdsregler etterpå, men kan gi litt 
forbigående hevelse og rødhet. Såkalt intenst pulset lys (IPL) kan også ha effekt på denne typen 
plager, men da må du gå til behandlere som har kunnskap og erfaring. Vi anbefaler at tilstander som 
dette behandles hos hudleger. På Hudklinikken benyttes Cutera EcelV. Vi mener dette er noe av det 
mest effektive. Det er aktuelt med 2-4 behandlinger til å begynne med, senere vedlikeholdsbehandling 
1-2 g årlig. Rødheten blir ikke borte, men kan bli svakere og mange blir kvitt «brenning «. 
 

Kan karlaserbehandling ha bivirkninger?  
En ting er at man ikke sikkert får den effekten man ønsker. Som regel vil det være lite problemer 
etterpå. Det   kan det ta litt ujevnt på første behandling, men dette retter seg vanligvis i løpet av 
oppfølgingsbehandlingene slik at man ikke kan se at det har vært gjort noe bortsett fra bedringen. 
 

Hvor utføres laserbehandling?  Laserbehandling som nevnt over kan i Norge utføres ved 
Hudklinikken, (pris pr behandling kr 1500-2500 pr behandling, vanligvis ikke ved sykehusene.  
 

NB! Der hvor det ikke finnes kontinuerlig rødhet eller synlige ytre blodkar har det liten hensikt 
å forsøke laserbehandling 
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