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Siden sidst
I 2020 gennemførte Atopisk Eksem
Forening i samarbejde med patienter,
læger og virksomheder en oplysnings-
kampagne om atopisk eksem målret-
tet voksne eksempatienter. I 2021 er
vi fortsat med lignende kampagner
målrettet forældre til børn med eksem
samt unge eksempatienter.

I efteråret 2021 har vi desuden arbej-
det på at gøre politikere opmærk-
somme på det fornuftige i at sikre god
eksembehandling til patienter, så vi ik-
ke risikerer forværring af vores syg-
dom samt udvikling af følgesygdom-
me. I foreningen mener vi, at dette er
en god investering.

Der har også været arrangement i
Brønderslev med indlæg af både hud-
læge, patient og repræsentant fra La
Roche-Posay. Læs mere om dette i bla-
det.

Tusind tak til alle jer patienter og på-
rørende, der bakker op om vores akti-
viteter – både, når vi efterlyser oplægs-
holdere til vores arrangementer, film-
stjerner til vores små film, deltagere til
interviews og workshop samt meget
andet. 

På bestyrelsens vegne:
Anne Skov Vastrup

I august 2021 blev der afholdt general-
forsamling i Atopisk Eksem Forening
med efterfølgende foredrag af læge
Zarqa Ali. For første gang var arrange-
mentet både fysisk samt online via 
Facebook live med 96 ”klik” ind på 
vores livestream. 

Ved generalforsamlingen blev Emil
Daae valgt ind i bestyrelsen. Emil er
27 år gammel og har haft eksem, siden
han var 8 år gammel. Emil læser inter-
national politik på Roskilde Universi-

tet, har arbejde som student på Chri -
stiansborg og arbejder i det daglige
med sociale medier. Bestyrelsen håber
derfor, at Emil kan hjælpe foreningen
med bedre brug af sociale medier.

Diana Krogh fra Faaborg Pharma for-
talte om firmaets forskellige produk-
ter, herunder især helo-produkterne,
der får i forskellige udgaver med for-
skellige fedtprocenter og til forskellige
formål.

Anne Skov Vastrup

Generalforsamling
i Atopisk Eksem Forening
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Atopisk eksem og sammenhænge 
med astma og allergi

Efter AEF’s generalforsamling den 19.
august 2021 holdt Zarqa Ali, der er læ-
ge og PhD på dermatologisk afdeling
på Bispebjerg Hospital, oplæg om ato-
pisk eksem samt sammenhænge mel-
lem atopisk eksem, astma og allergi. 

Zarqa fortalte, at ca. 20% af de danske
børn har atopisk eksem, og at det gæl-
der for ca. 8% af de voksne. Den gene-
relle anbefaling er basisbehandling
med fugtighedscreme to gange daglig,
måske en lidt federe creme om vinte-
ren/til natten.

Gode råd til forældre med eksembørn
omfatter at vaske nyt tøj, før det bliver
taget i brug, at købe allergivenlige vas-
kemidler, at sørge for korte negle og
være opmærksom på baderutiner. Hel-
lere korte, kølige brusebade end
lange, varme karbade. Zarqa anbefa-
ler brug af flydende sæbe med lo-
tion i frem for brug af fast sæbe.
Der er ikke evidens for, at olie i badet
har gavnlig effekt. Soverummet skal
helst være køligt, og man skal være
opmærksom på at følge lægens anvis-
ning.

Zarqa anbefaler at undgå parfume,
men hvis man ønsker at bruge parfu-
me, kan det kommes udenpå tøjet i
stedet for direkte på huden. Tilsvaren-
de skal man begrænse brugen af ma-
ke-up. Flydende foundation/creme-
foundation påført med hænderne er

bedre end brug af børster, der står og
samler støv og bakterier. Især glimmer
blev frarådet. I forbindelse med sport
anbefales svedtransporterende sport-
støj.

Zarqa gjorde også opmærksom
på, man i valget af solcreme bør
skelne mellem kemiske filtre
(som frarådes) og fysiske filtre. De
fysiske filtre indeholder f.eks. titani-
umdioxid eller zinkoxid, der lægger
en hinde oven på huden og er bedre
at anvende end de kemiske filtre, som
trænger ind i huden.

Voksne blev anbefalet at bruge hand-
sker ved vådt arbejde – i så kort tid
som muligt, men så lang tid som nød-
vendig. Desuden blev bomuldshand-
sker anbefalet under beskyttelses-
handsker. Hvis der ikke er synligt
snavs, var rådet at desinficere frem for
at benytte sæbevask. Endelig blev
det anbefalet at anvende fugtig-
hedscreme med højt fedtindhold. 

Afslutningsvis fortalte Zarqa om Geno-
ME projektet, hvor der tages DNA prø-
ver fra 250 eksempatienter fra Dan-
mark samt 3.000 fra USA for at under-
søge, hvad der kendetegner atopisk
eksem med det formål i fremtiden be-
dre at kunne målrette medicinen. 

Anne Skov Vastrup
i samarbejde med Zarqa Ali
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Livet før og efter Dupixent
Jeg er 59 år og har fået Dupixent i 2
år og 6 måneder. Jeg troede slet ikke
at Skejby ville give det til nogen der
var så gammel, så jeg blev noget over-
rasket, da det blev et " ja". 

Jeg har været indlagt 3 gange, hvor be-
handlingen var henholdsvis røde ba-
de, tjære, hormon creme og fed creme
uden hormoner. De røde bade var fan-
tastisk lækre at komme i. Det er kløe-
stillende, lidt udtørrende og desinfice-
rende - der manglede bare stearinlys
og et glas vin - og at man så kunne sid-
de der i 2 timer, men det var vist 20
min så vidt jeg husker. 

Tjære er knap så behageligt - det svier.
Revnerne på fingrene blev duppet
med noget, der sved endnu mere... 
Derefter et godt lag hormoncreme på
hele kroppen. Og ved Gud der blev
brugt mange tuber... Én slags på krop-
pen, en anden slags i ansigtet og en
tredje omkring øjnene. Når det så var
trukket ind, så fed creme 70% over he-
le kroppen. Cremeprocessen blev gen-
taget om aftenen. Arme og ben blev
viklet ind i fugtigt stof under et lag af
tørt stof. Så kunne man ligge der og
ligne en mumie. Men behandlingen
virkede. Huden blev fin, selvom det ta-
ger en hel del af ens tid plus tøjvask. 

Men livet med så dårlig hud påvirker
hele døgnet. 

Om natten enten klør eller svier det,
og man er længere tid om at falde i
søvn. Om morgenen skal man tidligere
op, så cremen lige kan nå at trække
ind, og de langærmede bluser skal og-
så findes frem, da man ikke kan " være
bekendt" at tage en kortærmet på. Har
virkelig mange gange været møjtræt
om dagen. Husker en juleaften, hvor

jeg tilbød at gå ud og vaske op, så jeg
og især de andre slap for at tage fat i
sådan nogen murerarbejdshænder. Ik-
ke sjovt, når man er bange for at tage
fat i andres hænder, for jeg synes da
heller ikke selv, at det er lækkert med
sådan nogle hænder. 

Men alt det er fortid. Dupixent virke-
de allerede efter ca. 14 dage. Huden er
helet op og ingen sår. Det første, jeg
lagde mærke til var, at det var skønt at
kunne sove en hel nat og bare kunne
kravle i seng, og der var fred og ro. Jeg
vil tro, at der måske er 5% tilbage af
eksemen, men det er kun nogle gange.
Har ikke haft bivirkninger af medici-
nen, men går stadig til kontrol ca. hver
4. måned på Skejby. Dog skal huden
stadig have godt med creme, men kan
indimellem bruge med lavere fedtpro-
cent. 

Jeg tager indsprøjtning hver 14. dag.
Jeg har prøvet med 3 uger imellem
men fik så ret hurtigt kløende røde
plamager op af armene, så jeg håber,
at de bliver ved med at producere det.
Det var min historie. 

Marianne
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Informationskampagner
om atopisk eksem

I 2020 lavede Atopisk Eksem Forening
en informationskampagne henvendt
til voksne med atopisk eksem. Denne
består af små film med gode råd og er-
faringer fra både eksperter, patienter
og pårørende. Materialet kan findes på
atopiskeksemforening.dk under menu-
punktet ”Voksen”.

I 2021 er vi fortsat med lignende in-
formation til forældre, der har børn
med atopisk eksem. Dette materiale
kan også findes på hjemmesiden,
under menupunktet ”Barn”. Her fin-
des gode råd fra lægen Zarqa Ali, der
selv har to børn med atopisk eksem.
Desuden fortæller Anette, der er mor
til Aksel på 4 år om familiens kamp for
at få kontrol over eksemet.
Desuden er der information om den
børnebog, der også kan bruges som di-
alogværktøj i børnehave eller skole, og
som fremsendes gratis til medlemmer
af foreningen, også som skolesæt eller
eksemplarer til brug i børnehaven.

Foreningen har også lavet en kampag-
ne henvendt til unge, hvor Signe for-
tæller om at være ung med eksem og
nægte at give op. Desuden giver Emil
tips til, hvordan man får kontrol over
eksemet. 

Lægen Zarqa giver også meget konkre-
te gode råd omkring makeup, parfume
og tøj. 

Derudover deltager Signe sammen
med Ulla i en podcast, hvor de taler
om kløe, fester og al den energi, man
bruger på at tænke over, hvad andre
tænker om en.

”Apoteket” 
- app fra Danmarks Apotekerforening
I app’en ”apoteket” kan man som medicinbruger se, hvilke apoteker i 
nærheden der har ens receptpligtige medicin på lager. Hvis man er i fast 
behandling, kan man også bestille sin medicin hjem, holde styr på sine 
recepter og forny dem, oprette faste bestillinger og meget andet.
Som bruger kan man blive mindet om, hvornår det er tid til at forny en re-
cept og tid til at hente sin medicin eller vælge at få den bragt. Desuden kan
man indstille app’ens medicinhusker, så man får besked, når det er tid til at
tage sin medicin.

Størstedelen af Danmarks apoteker er koblet på, og man kan læse mere på
www.apoteket.dk/app
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Hvidbog om atopisk eksem 
samt dialogmøder med politikere

Atopisk Eksem Forening er super stol-
te over, at det er lykkedes at udarbejde
en såkaldt ”hvidbog” om atopisk ek-
sem i samarbejde med læger, sygeplej-
ersker og patienter fra forskellige dele
af landet og forskellige sektorer 
(almen praksis, hudlæger og hospital-
sansatte).

Formålet med hvidbogen er at beskri-
ve atopisk eksem som sygdom – ken-
detegn for sygdommen, hvor udbredt
er den, hvad betyder den for patien-
terne osv. En af hvidbogens pointer er,
at der er et stort potentiale for at for-
bedre livskvaliteten for mange men-
nesker, hvis de kan hjælpes til bedre
behandling.

Efterfølgende er der afholdt et ”løs-
ningslaboratorium”, hvor diverse fag-
folk diskuterede muligheder for at for-
bedre indsatsen i sundhedsvæsenet,
og disse forbedringsforslag er ligele-
des indarbejdet i hvidbogen. 

Hvidbogen kan findes på foreningens
hjemmeside under ”Om os” – ”Politik-
ker mv.”

Vi håber, at hvidbogen fremover kan
bruges i mange diskussioner omkring
atopisk eksem og mulighederne for
bedre behandling – og vi siger tusind
tak til de mange læger, sygeplejersker,
patienter og sponsorer, der har gjort
udarbejdelsen mulig.

Igangværende sager i Medicinrådet
Medicinrådet undersøger følgende lægemidler til behandling af atopisk ek-
sem hos personer med moderat til svær atopisk eksem, som er kandidater
til systemisk terapi:
• Tralokinumab (Adtralza) (til voksne)
• Abrocitinib (til voksne og unge over 12 år)
• Upadacitinib (Rinvoq) (til voksne og unge over 12 år)
https://medicinraadet.dk/igangvaerende-vurdering-
er?page=1&order=&take=&currentpageid=1096&database=
1096&secondary=&q=&tag=1132%3A5846&tag=1132%3A5847&period=0
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Vi fik også udarbejdet en lille film,
hvor Sabine, der har svær atopisk ek-
sem, fortæller om livet med atopisk
eksem henvendt til politikere og an-
dre, der måske ikke ved så meget om
sygdommen, og hvad den betyder. Fil-
men varer ca. 2 min. og kan ses på
hjemmesiden under ”Fakta om atopisk
eksem” – ”Forestil dig, at du har ato-
pisk eksem”

Film om Sabine

Efterfølgende har vi sendt mail med
link til filmen til regionspolitikere
med invitation til digitalt dialogmøde,
hvor løsningsforslag fra hvidbogen
blev præsenteret og diskuteret med
politikere, læger, sygeplejersker og pa-
tienter.

Vi er meget glade for interessen, og de
gode diskussioner vi oplevede, og for-

eningen vil fortsætte kampen for mere
opmærksomhed omkring atopisk ek-
sem. Vi føler os bestemt ikke som en
forkælet patientgruppe og håber, at
fremtiden vil bringe bedre behandling
til eksempatienter, så flere patienter
kan opleve ”clear skin” og sygdoms-
kontrol.

Anne Skov Vastrup

Gør en forskel og bliv en del af ny 
biobank med hud- og blodprøver
Herlev og Gentofte Hospital samt LEO Foundation Skin Immunology Research Cen-
ter ved Københavns Universitet har etableret forskningsprogrammet BIOSKIN, hvori
der indgår en biobank med hud- og blodprøver fra 3.000 patienter med hudlidelser
som psoriasis og eksem. Læs mere om BIOSKIN i Eksem 2021, nr. 1.

Som patient kan du deltage og bidrage med viden, der er helt nødvendig, for i sidste
ende at kunne udvikle nye og skræddersyede behandlinger. Er du eksempatient, kan
du yde et aktivt bidrag til forskningen ved at deltage i data- og prøveindsamlingen til
den nye biobank. Der åbnes løbende for runder af patientoptag i programperioden
2021-2025. Det kan f.eks. være, at der optages patienter inden for en bestemt alders-
gruppe eller med bestemte symptomer. De forskellige optag er med til at sikre, at
vigtige forskningsspørgsmål kan besvaret, og optagene vil blive annonceret på siden,
via patientforeninger og via hudklinikker. 

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret om nye optag, kan du tilmelde dig
nyhedslisten ved at sende en mail til sic@sund.ku.dk.

Som patient vil du blive tilknyttet forskningsafsnittet på Afdeling for Allergi, Hud- og
Kønssygdomme på Gentofte Hospital. Her vil du over en periode blive fulgt af sund-
hedsfaglige medarbejdere, der f.eks. vil tage blod- og hudprøver og indsamle andre
relevante informationer om dig og dit sygdomsforløb. De konkrete forløb planlægges
alt efter hvilket optag, du er en del af.

Sic.ku.dk/bioskin.dk



Anne Mette Skriver fra La Roche-Posay
deltog også i arrangementet med be-
skrivelse af firmaets produkter. Hun
delte desuden vareprøver ud til alle
deltagere, der også fik blandede vare-
prøver med sig hjem fra de mange an-
dre virksomheder, der også havde do-
neret. Det blev faktisk til 900g vare-
prøver til hver deltager. 

Atopisk Eksem Forening er meget gla-
de for de mange virksomheder, der
jævnligt donerer vareprøver, så eksem-
patienter kan afprøve forskellige pro-
dukter og finde de bedste, før der kø-
bes ind i større mængder.
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Arrangement om atopisk eksem
i Brønderslev

Lørdag den 30. oktober 2021 var Ato-
pisk Eksem Forening i Sundhedscen-
ter Brønderslev, hvor hudlæge Carsten
Sauer Mikkelsen fortalte om atopisk
eksem – kendetegn, udbredelse, be-
handling og gode råd. 

Atopisk eksem skyldes flere faktorer
som arv, miljø, psyke, allergi, irritanter
og mikroorganismer. Den enkelte pati-
ent har derfor sit eget fingeraftryk. Hos
helt små børn (0-3 år) ses f.eks. fødeva-
reallergi, mens astma ofte ses hos teena-
gere, og høfeber kommer hos voksne.

Carsten nævnte, at det er vigtigt at
komme hurtigt i behandling, så man
får kontrol over sygdommen, så den
ikke forværres. Jo kortere tid, man har
aktiv sygdom, desto mindre risiko er
der for følgesygdomme.

Carsten nævnte også, at man ved be-
handling med hormoncremer skal
smøre med disse først, og så vente
omkring 20 minutter, før der smøres
med fugtighedscremer.

Efter Carstens indlæg fortalte Sasja om
at leve med atopisk eksem, og hvor-
dan eksemet svinger fra dag til dag. 
27-årige Sasja kunne bla. fortælle, at
hun blev drillet i skolen. Kammerater-
ne var bange for, at hendes eksem
smittede, så hun fik sit eget omklæd-
ningsrum til idræt!
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Hos hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen i
Brønderslev er der mulighed for lysbehand-
ling.

Baricitinib (Olumiant) 
& Dupilumab (Dupixent)
Medicinrådet besluttede 26. maj 2021 at anbefale baricitinib til voksne pa-
tienter med moderat til svær atopisk eksem efter mindst en tidligere syste-
misk behandling.

Medicinrådet besluttede 23. juni 2021 at anbefale dupilumab til behand-
ling af børn med svær atopisk eksem i alderen 6-11 år. Medicinrådet op-
fordrer til, at der gives mindst én systemisk behandling før dupilumab, for-
di der er størst erfaring med de nuværende systemiske behandlinger, og
desuden følger behandlingspraksis hos patienter over 12 år. Den 23. april
2020 blev Dupilumab anbefalet til patienter i alderen 12-17 år med mode-
rat til svær atopisk eksem, hvis der var utilstrækkelig effekt af optimeret lo-
kalbehandling og en systemisk behandling.

https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger? 
page=1&order=&take=&currentpageid=1095&database=
1095&secondary=&q=&tag=1174%3A1778&period=0

Serviceloven §41
– Dækning 
af merudgifter
For personer under 18 år, der har
kronisk sygdom, kan man i kom-
munens socialforvaltning søge om
at få dækket merudgifter. Bereg-
ningen sker på baggrund af sand-
synliggjorte merudgifter for det
enkelte barn. Det kan derfor være
en fordel at gemme bon’er på ud-
gifter til cremer mv., mens det kan
være svært at dokumentere udgif-
ter til ekstra tøjvask. og lignende.

Desuden er der mulighed for efter
§42 at få dækket tabt arbejdsfortje-
neste til personer, der i hjemmet
forsørger et barn under 18 år med
indgribende kronisk eller langvarig
lidelse.  
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To vidt forskellige graviditeter
Tilbage i 2015 blev jeg gravid med mit
første barn. Jeg lider selv af eksem, og
min største frygt ved at få et barn, var
tanken om at give min lidelse videre
til mit kommende barn. Dog vinder
ønsket og lysten over frygten. 

I en del år op til jeg blev gravid, var
min eksem under kontrol og jeg smur-
te bare fra tid til anden med mine hor-
moncremer og fugtighedscreme. 

Mor + eksem = eksemfri baby

I graviditeten blev der dog vendt op
og ned på det. Min eksem blussede op
på hele kroppen og jeg var særligt
ramt på ryggen og hænderne. Jeg var
rød, tør og kløende. 

Jeg lavede en teori om, at jeg skulle
have det så skidt med udslæt og kløe,
for at min baby ikke skulle få og ud-
vikle eksem. I dag er han 5 år og har
blot en anelse tør hud i perioder, hvor
huden har været hårdt udsat. 

Efter fødslen
Men efter fødslen forsvandt mit ek-
sem ikke, det blev blot forværret. Da
jeg begyndte amning, blev mine brys-
ter angrebet af eksem, hvor jeg smurte
af og på med hormoncreme og sutte-
brikker. Det værste var kløen, og når
jeg i søvne fik kradset den i forvejen
følsomme og udsatte hud. 

Det jeg dog husker som det værste,
var, da min søn var et halvt års tid, og
jeg igen kom i behandling hos hudlæ-
gen. Mine fingre og håndflader revne-
de og boblede op. Jeg kunne ikke skif-
te min søns ble, fordi min hud hang
fast i bleerne. Så vi afprøvede og sorte-
rede i bleer, til vi fandt nogle, som ik-
ke var for slemme for min hud, når jeg
i dagtimerne var nødt til at skifte ble-
erne. 

Selvom jeg var i forskellig behandling
hos hudlægen, tog det lang tid at få
kontrol med min eksem igen, men det
lykkedes.

For et års tid siden var tiden så kom-
met til endnu et forsøg. Igen var øn-
sket blevet større end frygten, og vo-
res første barn havde jo ikke arvet
min følsomme hud. 

Barn nr. 2
Denne graviditet blev markant ander-
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ledes. Jeg havde i begyndelsen lidt
tilbagefald, men det kunne være
mange andre ting som spillede ind.
Corana-tiden har for mig som så
mange andre betydet hyppigere hånd-
vask, og dermed større tendens til ud-
slæt på hænder og fingre. Min hud har
dog generelt været rigtig fin.

Min ellers gode teori fra første gravidi-
tet om eksem til mor = eksemfrit
barn, blev denne gang lidt udfordret.
Efter fødslen har den mindste rødme
eller knop på min søns hud sat alle
alarmklokker i gang. Som forældre er
vi jo instinktivt villige til at beskytte
vores børn mod alt farlig, ondt og ube-
hageligt. 
Så da vores lille baby begyndte at vise
tegn på eksem, var jeg ganske ulykke-
lig. Indtil videre kan det dog holdes
nede ved brug af fede cremer, når ek-
semet melder sig og ellers godt med
fugtighedscreme alle dage. 

Kampen med fødselslægen
I begge mine graviditeter har det bety-
det meget for mig at forberede mig på
fødslen og dertilhørende smertelin-

dringsmuligheder. Begge gange har jeg
været modstander af at få epiduralblo-
kade, udelukkende fordi en af de før-
ste bivirkninger der nævnes er hud-
kløe, hvilket jeg har rigeligt af i forvej-
en. Det var det, jeg begrundede mit
fravalg med i første graviditet, uden de
store kampe. 

Det blev dog anderledes anden gang.
Da jeg er overvægtig, ser lægerne ger-
ne, at man får lagt epiduralblokaden
fra starten, hvis der kommer komplika-
tioner under fødslen. Jeg begrundede
igen mit valg i frygt for, at kløen skulle
ramme mig, men blev på det kraftigste
anbefalet at gå hjem og tænke over
mit fravalg til næste gang. For lægen
havde ikke hørt om, at kløe skulle væ-
re et problem. Jeg stod dog fast på
min beslutning. 

Det hele endte dog anderledes, da min
søn måtte fødes ved kejsersnit, og så
er der ingen vej uden om rygmarvsbe-
døvelsen, og heldigvis blev jeg ikke
ramt af mere kløe, end jeg plejer at
være plaget af. 

Janni Saefkow Hansen

Health Sciences tyder dog på, at smer-
te er forholdsvis normalt for atopisk
eksem.

De fire typer smerte beskrives så-
ledes:

1. Smerte type I er den kendte, som
konsekvens af at have kradset sig

Fortsættes næste side

”DermatologyAdvisor” skriver den 22.
oktober 2021 om fire forskellige årsa-
ger til, at personer med atopisk eksem
oplever smerte. Hidtil har man betrag-
tet smerte som en konsekvens af, at
man som patient kradser sig, fordi det
klør. Nyere forskning af Jonathan 
Silverberg fra George Washington 
University School of Medicine and 

Smerte hos patienter 
med atopisk eksem
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Skyggebørn – når søskende 
har atopisk eksem
Annemarie Yde-Andersen, der er syge-
plejerske og allergikonsulent, skriver i
bloggen www.atopisktalt.dk om
”skyggebørn”, dvs. søskende til børn
med svær atopisk eksem.

Da børn med svært eksem kræver me-
get tid, opmærksomhed og omsorg fra
forældre er der risiko for, at de raske
søskende kommer til at leve lidt i
skyggen af deres bror/søster med ek-
sem. For de raske søskende er risikoen
dermed, at de føler sig tilsidesat og
mindre værd. Annemarie nævner i den
forbindelse, at de raske søskende kan
komme til at tilsidesætte egne behov
for at få familien til at fungere, eller
kan lave ballade for at skaffe sig op-
mærksomhed. 

Det er vigtigt, at forældre er opmærk-
somme på denne risiko og prøver at
samle familien. De raske søskende skal
have information om atopisk eksem –

at det ikke smitter, og at det kræver
meget tid at passe og pleje huden.
Måske vil raske søskende også gerne
prøve at blive smurt ind i en dejlig
hudcreme.

Man kan også opleve det raske barn
blive lidt misundelig over, hvor tit for-
ældre skal til læge sammen med bar-
net, der har eksem. Som erstatning kan
man prøve at tage på alene-tur med sit
raske barn, der så mærker, at også
han/hun betyder meget for sine foræl-
dre.

Et andet godt råd fra Annemarie er at
bede om hjælp. Der er sikkert bedste-
forældre, venner eller andre, der gerne
vil hjælpe, hvis I trænger til en hel nats
søvn, hjælp til lektiehjælp eller andet. 

Anne Skov Vastrup &
www.atopisktalt.dk/blog/

atopisk-eksem/skyggeboern

2. Smerte type II er konsekvensen 
af inflammationen (betændelse) 
i eksemen

3. Smerte type III er irritation i 
forbindelse med medicin/ behand-
ling

4. Smerte type IV er forbundet til 
revner/sår i huden, især på 
bestemte områder som hænder 
eller fødder

Risikoen for smerte er højere for pati-
enter med svær atopisk eksem end for
mild. Jonathan Silverberg taler om en
”itch-scratch (kløe-kradse) cirkel, hvor
man ved at kradse får skabt mere kløe
og dermed forværret selve sygdom-

men. Jonathan Silberberg anbefaler
derfor, at der bliver forsket mere i,
hvordan immunsystemet trigger 
nerverne, der giver kløe, smerte og
ubehag.

En af Jonathan Silverbergs pointer fra
undersøgelsen er, at 60% af de voksne
med atopisk eksem i hans undersø-
gelse i USA rapporterede smerter, så
det er virkelig et almindeligt problem,
selv om smerte i sig selv ikke anerken-
des af alle klinikere.

https://www.dermatologyadvisor.
com/home/topics/dermatitis/
pain-in-patients-with-ad/
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Skal, skal ikke?
Som kronisk syg kan der være mange
valg man skal overveje i løbet af ens
liv, specielt når det kommer til valget
om at få børn. 

Som barn var jeg ikke selv i tvivl, jeg
skulle en dag være mor. Som voksen
begyndte dog en lille bekymring at
melde sig. Kunne jeg overhovedet tilla-
de mig at sætte et barn i verden med
min kroniske sygdom? Tænk hvis dette
barn også skulle være ”plaget” af kløe,
rødme og tør hud, samt være nødt til at
smøre sig flere gange om dagen. Men
hvad nu hvis jeg var heldig og barnet
ikke fik eksem, så ville alt jo være godt?
Disse tanker fyldte en del, men heldig-
vis var vi to og min kæreste var ikke
nervøs. Babyen ville jo også få hans ge-
ner og da han ikke har eksem, så var
sandsynligheden for, at barnet ville få
eksem ikke nær så stor. 

I løbet af min graviditet var der desvær-
re ingen bedring i eksemen. Jeg havde
ellers håbet, at de nye hormoner ville
sørge for, at jeg i det mindste under
min graviditet ville opleve at være
uden eksem. Jeg var derfor nødt til at
tage stilling til, hvad jeg skulle gøre
med min krop. Ville jeg have medicin,
og hvis ja, hvilken? Var det bedre ikke
at tage noget, babyen kunne jo optage
noget af det. På den anden side er en
stresset krop heller ikke godt, måske
skulle jeg have ventet til min eksem
var bedre, inden jeg overhovedet blev
gravid. 

I samråd med min hudlæge, fortsatte
jeg min lokalbehandling, men gerne så
lidt som muligt, samtidig blev jeg til-
budt lys. Systemisk behandling var ikke
en mulighed. Jeg fik derfor lys af to om-
gange, første gang i efteråret og anden

gang da jeg gik på barsel. Jeg boede
heldigvis tæt på hudafdelingen, så op
til min fødsel, fik jeg lys 5 gange ugent-
ligt og dette virkede rigtig godt på
kroppen. Så op til min fødsel var min
eksem heldigvis i bero. 

Men som billedet viser, så blusede ek-
semen op igen efter fødslen. Især i an-
sigtet, hvor jeg slet ikke kunne få ro på
det. Så endnu engang skulle jeg over-
veje min behandling. Havde jeg lyst og
mulighed for at få behandling nu hvor
jeg ammede? Igen efter lægens anvis-
ning kunne jeg smøre mig med lokal-
behandling, dog prøve så lidt som mu-
ligt. Efter nogle måneder kunne jeg
endnu engang også starte op på lysbe-
handling, dog meget kort pga. sygeplej-
erskestrejken. 

Nu her 8 måneder efter er der fortsat
eksem så det bliver spændende, hvilket
valg jeg skal tage, når jeg engang stop-
per amningen af min skønne søn, som
pt. ikke viser tegn på eksem. 

Malene Bro Jensen



Oversigt over nogle af AEF’s produkter: informationsbrochurer, børnebog, små film og podcast 
henvendt til voksne, unge samt forældre til børn med eksem. Læs mere på foreningens hjemmeside, 
atopiskeksemforening.dk

Gratis socialrådgivning
Har du fået en afgørelse, du ikke forstår? Og ønsker du eventuelt hjælp til
at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situ-
ation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situa-
tion an?

Ovenstående tekst er kopieret fra settlementet.dk/socialraadgivning/
Settlementets socialrådgivning yder gratis rådgivning og arbejder tæt sam-
men med retshjælpen. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en
jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt
jurastuderende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.


