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PASIENTINFO OM ATOPISK 

DERMATITT/EKSEM 
      

Hva er atopisk dermatitt (AD)? AD er den mest vanlige kroniske 

hudsykdommen med” betennelsesforandringer” 1 huden blant barn i” 
utviklete” land. Forekommer en kortere eller lengre periode i barnealder 

hos ca 20 % i Nord-Europa og USA, mens det bare er 5 % i 

Middelhavsland. 

  

Hvordan arter sykdommen seg? Symptomene er klge og stadige tilbakefall av eksem i ansikt, pa nakke/hals 

og pa bgyesiden av ekstremitetene, men kan ogsa innta store sammenhengende hudomrader. Huden er tgrr og 

rédlig og etter hvert kan det fremsta fortykkete hudomrader samt sar og infeksjon i eksemomradene. 
Sykdomsaktiviteten er varierende. I ungdom og voksen alder er det ofte eksem rundt munn og gyne samt pa 

hendene. 

Er AD hyppigere na enn fer? Det ser ut som ukjente miljefaktorer har gitt en betydelig gkning av 

sykdomsforekomsten de siste 40 arene. Vi vet ikke hvorfor. 

Kan man ha eksem uten a vere allergisk? Ja, dette er faktisk svert vanlig. Dvs at tendensen til torr hud og 

eksem i mange tilfeller kan sees pa som et isolert arvelig fenomen der allergi ikke er arsaken. Riktignok er det 

slik at 50-75 % av dem med eksem etter hvert kan utvikle en eller flere straksallergier (’ IgE medierte”), men 

dette er oftest mot gresspollen, timotei, dyrehar osv som ikke forverrer eksemet. 

Bor alle barn med AD gjennomga allergitesting (prikktest)? Nei. Allergiutredning har sjelden betydning 

for behandlingen av moderate og lettere tilfeller. Bare 3 % av alle 1 aringer hadde pos prikk test pa kumelk, 

ved 3- ars alder kun 1 %. Likeledes er reaksjoner pa matvaretilsetninger, farge osv sjelden, kun pavist i 6 % av 

de tilfellene der det ble mistenkt. 

Hvem ber allergitestes? Ved uttalte tilfeller av eksem der behandlingen virker darlig og/eller der spesifikk 

allergi mistenkes, bgr prikktest evt for utvalgte emner overveies. 

Bor barn med atopisk eksem settes pa spesielle dietter? Nei. Den eneste dietten som har effekt pa eksemet, 

er bryst melk som til en viss grad kan utsette og redusere antall tilfeller med eksem. Det er ikke dokumentasjon 

for at diett uten egg og melk gir sikker symptomdempning med mindre det foreligger allergi. Det er heller ikke 

dokumentasjon for at redusert sukkerinntak hjelper. Gjennomfgring av diett bgr kun gjgres ved begrunnet 

mistanke om allergi og kun for det aktuelle fodeemne det gjelder. Hvis diett ikke har innvirkning pa forlgpet 

gjennom etpar maneder, er det neppe grunnlag for 4 opprettholde den. Ubegrunnete omfattende 

diettrestriksjoner som tidvis anbefales uten kvalifisert faglig begrunnelse kan fore til feilernering og i beste fall 

en ungdig og betydelig ekstra belastning pa barnet og dets familie. 

Hvordan skal atopisk eksem behandles? Behandlingen bestar forst og fremst av fuktighetskremer og immun 

-dempende stoffer til lokalt bruk (kortison, tacrolimus) samt gjennomfgring av forskjellige praktiske tiltak. I 

Norge kan Canoderm med dokumentert effekt pa AD forskrives pa bla resept; Canoderm er best hos sma barn. 

Hva er de viktigste grunnene til at behandlingen ikke hjelper? 1) Pga mangelfull informasjon fra 

kvalifisert helsepersonell er mange foreldre redde for behandlingen og unnlater 4 folge de anvisninger som gis 

2) Len stresset hverdag med tidsklemme kan det rett og slett veere vanskelig 4 fa tid og ro til a gi barnet den 
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behandling og omsorg som trenges for 4 fa eksemet under kontroll. 3) noen ganger kan det foreligge en 

hudinfeksjon som trenger behandling for eksemet kan bli bedre 4) en sjelden gang kan det foreligge ukjent 

allergi som gir stadig tilbakefall. 

Hvis man synes at man ikke far nok informasjon ved legekonsultasjonene, er det andre mater a lzere 

hvordan AD skal handteres? Ja, ved hudavdelingene finnes det noe som kalles for” eksemskole”, det er 

sykepleiere med spesialkunnskaper om eksembehandling og gvelse i 4 formidle dette til familier med AD. I 

noen tilfeller kan ogsa en sykehusinnleggelse med en av foreldrene som ledsager vere ngdvendig. 

Hvorfor er det sa viktig med fuktighetskremer, badeolje osv? Arveligheten ved AD inneberer en reduksjon 

av de barrierestoffene i huden som beskytter mot utenverdenen (bl a ceramider), dvs at alle slags proteiner og 

kjemiske stoffer i utenverdenen lettere vil kunne trenge inn og skade, irritere eller vekke allergiske reaksjoner i 

den atopiske huden. Ved 4 tilfgre fuktighetskremer som inneholder en del av de stoffene huden mangler kan” 

barriereeffekten” gjenopprettes og opprettholdes til en viss grad. Periodene med eksem kan bli kortere og 

behovet for medisinske preparater mindre. 

Hvorfor er det sa viktig a motvirke klgen? Klge er plagsomt! Dessuten fgrer den til rask forverring av 

eksemet, mer klge, mer eksem, mer skader i hudbarrieren og gkt tendens til infeksjon. Kl@e reduserer kvaliteten 

av nattesgvnen betraktelig og fgrer til redusert livskvalitet for barnet og dets familie. 

Hvordan behandles klgen? I tillegg til fuktighetskremer og” eksemsalver” benyttes antihistaminer, om dagen 

noe som ikke fgrer til s@vnighet, f eks Xyzal, Aerius, om kvelden benyttes gjerne noe som gir sévnighet f eks 

Phenamin. I tillegg er det viktig 4 holde det kjglig i soverommet og ikke ta pa barnet for mye kler. Eksembarn 

bgr fortrinnsvis benytte bomull fremfor ull. 

Hva gjgres for 4 motvirke infeksjoner? Det er viktig 4 komme tidlig i gang med behandlingen, ikke vente til 

det blir ille. Daglig vask/ dusj med f eks en kremsape eller dusjolje kan holde bakteriefloraen nede og bedre 

samtidig som hudbarrieren opprettholdes. 

Er det bra a benytte kortisonkremer? Ja, brukt pa riktig mate er dette en god og sikker behandling. Viktig 

med bare periodevis bruk, pa kroppen som regel ikke sterkere enn gruppe II (Apolar/ Locoid /Kenacutan) og i 

ansiktet gruppe I (Hydrocortison/ Mildison), helst pasmgring om kvelden. Ved utbrudd/darlige perioder kan det 

vere hensiktsmessig med gruppe III-IV steroid (Flutivat, Elocon, Ibaril, Dermovat i kortere tid (1-2uker) for 

man gar over til svakere preparater. 

Hva er Tacrolimus (Protopic)? Dette er et forholdsvis nytt medikament som er kommet som viktig alternativ 

til kortisonsalver og ser ut til 4 gi mer vedvarende effekt uten det raske oppbluss som ofte sees etter 

kortisonkremene. Protopic er salve. Elidel er pimeqcrolimus og litt svakere og godt egnet til bruk i ansiktet. 

Kan tjzere benyttes mot eksem? Ja, dette kan ha god effekt, men ettersom vi som regel kan oppna like godt 

eller bedre resultat med andre midler, forsgker vi 4 unnga tjere pga ddeleggelse av kler, lukt og forbigaende 

misfarging av huden. Dessuten er tjzre blitt tatt ut av behandlingsoppleggene da myndighetene mener det kan 

vere kreftfremkallende pa huden. 

Kan lysbehandling hjelpe? Soling ved sjgen i fuktig klima hjelper best, men lysbehandling i solarium (UVA) 

eller hos hudlegen (TLO1) kan ogsa hjelpe en del. 

Er husstgvmidd viktig for eksem/kl¢e? Betydningen av husst@vmidd er litt usikker. Spesielt madrassbolster 

kan benyttes, men fortrinnsvis der allergi mot husstgvmidd er pavist og spesielt ved astma. Atma- og 

allergiforeningen kan gi mer info vedr dette. 

Er det visse yrker som ber unngas av dem som har AD? Yrker som innebzerer hyppig handvask, vann og/ 

eller kontakt med irritative/kjemiske stoffer er ikke gunstig og kan ende med ufgrhet. Eks pa slike jobber er 

sykepleier/hjelpepleier, kirurg, veterinzr, vask/renhold, frisgr, kokk og bilmekaniker. 

Kan det gis skonomisk stgtte til ekstrautgifter pga eksem? 1) De medisinske preparatene skrives som regel 

pa’ bla resept”. 2) Alle slags fuktighetskremer kan dekkes etter egen s¢knad (pgf 5-22) fra hudlegen og 

betales” etter regning” med fradrag av egenandel. 3) Ved betydelige ekstrautgifter pga nodvendig diett, 

Klesslitasje osv kan dekkes ved grunnstgnad/hjelpestgnad etter spesiell soknad fra hudlegen 4) I tillegg kan det 
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gjgres seerfradrag av ekstrautgifter pa inntekten ved skattelikniningen etter attest fra hudlegen. 5) Dersom det 

oppstar ufgrhet pga atopisk eksem, vil hudlegen bidra med radgivning samt attforingssgknad mm. 

Hva er Dupixient? Dupixient er en ny «biologisk medisin» for personer med alvorlig og «invalidiserende» 

atopisk eksem. Rekombinant, humant, monoklonalt antistoff (IgG). Hemmer IL-4 og IL-3 reseptorer og kan 

ved det normalisere tilgrunnleggende immundefekt og svakhet i hudbarrierefunksjon. #atopisk_eksem 
#barneeksem 
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