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Natalia Ballardini, barnläkare, medicine doktor
&

Annette Gromell, specialistsjuksköterska

Synonymer: 
• atopiskt eksem

• atopisk dermatit 

• böjveckseksem

Eksem

Eksem är en intensivt kliande kroniskt 
återkommande inflammation i huden 

Eksem - patogenes

Eyerich et al Allergy 2013

Multifaktoriell genes 
inkluderande både 
ärftlighet och 
miljöfaktorer

Eksem - förekomst
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Ref: Ballardini et al Allergy 2012
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Eksem - förekomst

• Flertalet barn med eksem är symptomfria i 
tonåren men eksemet kan återkomma senare

• Tidigt debut, svårt eksem, förekomst av 
allergiantikroppar (IgE) och ärftlighet är 
associerat med sämre prognos

Eksem samsjuklighet
Andel med hösnuva och astma bland tonåringar med lindrigt och 
medelsvårt eksem i BAMSE-studien (n=3,301)

Rhinitis

Rhinitis & 
asthma

Asthma

Ballardini et al BJD 2013
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Eksem infantil fas 0-2 år
Utbredning
• Ansikte

• Huvud

• Bål 

• rygg

• Extremiteter 

– ffa sträcksidor

Eksem barndomsfas 2-12 år

Utbredning

• Böjveck

• Lårens baksidor

• Klinkor

• Händer

Eksem adult fas > 12 år

• Ansikte

• Böjveck

• Händer

• Övre bålen

• Nacke

Utbredning

Eksembehandling
• Mot inflammation

• Mot torrhet

• Mot klåda

• Mot infektion

Behandling krämer

• Mjukgörande

• Lokala steroider

• Topikala immunmodulerare

Kortisonkrämer

Är förstahandsbehandling vid eksem

Princip för behandling:

Slå hårt – sätt ut mjukt
Dvs börja med preparat som har tillräckligt hög styrka för att 
dämpa eksemet effektivt. Använd preparatet tillräckligt länge, 
dvs tills eksem och klåda försvunnit, och trappa därefter ut 
behandlingen.
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Nyhet behandling eksem

• Vid behandling med grupp III steroid fungerar 
endosförfarande lika bra som tvådosförfarande

• Underhållsbehandling med lokal glukokorticoid eller 
calcineurinhämmare 2 dagar/vecka 1-2 månader 
efter uttrappning förlänger tiden till recidiv

Ref:  Widinger et al. Lancet. 2015 och Green et al. Health technology assessment. 2004

Mjukgörande kräm

Minskar antalet 
eksemskov

Reducerar behovet av 
lokala glukokortikoider

Hitta en kräm som ni tycker 
om att smörja medRef: van Zuuren et al. Cochrane Database 2017

Emollients and moisturisers for eczema

Mjukgörande krämer - förskrivning
• Miniderm kräm (glycerol)

• Propyderm (propylenglykol)

• Canoderm (karbamid)

• Oviderm (propylenglykol)

• Propyless (lotion, propylenglykol)

• Locobase (med propylenglykol eller karbamid)

• Decubal (med propylenglykol eller karbamid)

• Essex kräm (med propylenglykol eller karbamid)

Ref: Van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen A, Arents BW.
Emoillients and moisturizer for eczema. Cohrane Database, Syst. Rev, 2017. 

Topikala immunomodulerare
• Protopic

– Från 2 år
– Medelsvårt till svårt atopiskt eksem
– Försiktighet under sommaren eller vid solexponering

• Elidel
– Från 2 år
– Lindrigt till medelsvårt atopiskt eksem ansikte och hals
– Behandla tills eksemet läkt, börja igen då eksemet 

återkommer
– Försiktighet under sommaren eller vid solexponering

Eksem 
-behöver det behandlas?

Su J et al Archives of Disease in Childhood 1997

Eksem – påverkan på livskvalitet
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Eksem – påverkan på livskvalitet

Beattie and Lewis-Jones, BJD 2006 155, pp145–151

Vad är värst?

Klåda
• Intensiv klåda

– kliar tills det blöder

– störd nattsömn för hela familjen

– trött på dagen

• Omedvetet beteende

• Ingen egentlig bot

Eksem – så arbetar vi

Eksem - så arbetar vi

Lyssna
Information 
Smörjteknik

Remiss eksem-behandling hjälper ej

Eksem

• Lyssna  

– Tidigare erfarenheter och behandlingar

– tankar kring sjukdomen

– förväntningar på besöket 
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Världen utanför sjukvården Eksem - så arbetar vi

Lyssna
Information 
Smörjteknik

Fundera över:
• Compliance
• Infektion
• Allergi
• Annan sjukdom

Remiss eksem-behandling hjälper ej

Eksem - information

• om sjukdomen

• om behandlingen

• om försämrande faktorer

• praktiska råd avseende behandlingen

• förevisning av smörjteknik

Klådcirkel

Klåda
Eksem 

Rivning

Försämrande faktorer
• Årstid

• Uttorkning

• Infektioner

• Klåda

• Oro och påfrestning

• Yrkesval

Tid

Kontinuitet

Information

SmörjteknikUppföljning

Förståelse

Individuell eksemskola
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Skriftligt behandlingsschema Vad händer sedan?

Eksem - handläggning

Lyssna
Information 
Smörjteknik

Svarat på 
behandling

Inte svarat på 
behandling

Fundera över:
• Compliance
• Infektion
• Allergi
• Annan sjukdom

Fortsatt stöd 
underhållsbehandling

Remiss eksem-behandling hjälper ej

Återbesök 2-6 v

Överväg:
• Psykosocial problematik
• Remiss hudläkare

(bedömning, biopsi, 
ljus, epikutantest)

Smörjteknik
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Eksem - handläggning

Lyssna
Information 
Smörjteknik

Svarat på 
behandling

Inte svarat på 
behandling

Fundera över:
• Compliance
• Infektion
• Allergi
• Annan sjukdom

Fortsatt stöd 
underhållsbehandling

Remiss eksem-behandling hjälper ej

Återbesök 2-6 v

Överväg:
• Psykosocial problematik
• Remiss hudläkare

(bedömning, biopsi, 
ljus, epikutantest)

Eksem allergiutredning

• Pricktest

• Specifikt IgE i serum

• Födoämnesprovokation

• Eliminationsdiet

• Epikutantest (lapptest) 
vid kontaktallergi

Eksem - allergiutredning

Vilka barn med eksem ska utredas?

• Yngre barn med medelsvårt till svårt eksem trots 
adekvat lokalbehandling; testa IgE mot mjölk och ägg

• Anamnes på akuta allergiska reaktioner efter intag av 
specifikt födoämne; testa IgE mot födoämnet

Burks et al JACI 2012

Förebygga eksem ?

Behandling med mjukgörande kräm 0-6 mån till 
barn med ärftlighet för eksem minskade risken 
för eksem vid 6 mån ålder

Simpson et al. JACI  2014  och Horimukai et al. JACI 2014 

Studier pågår för att undersöka om behandling av huden för 

att stärka hudbarriären kan skydda mot uppkomst av eksem 

och allergisjukdom 
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Eksemfilmer Sachsska

Sök/googla på:
”Södersjukhuset eksemfilm”

Eksemfilmer Sachsska

Sju korta filmer som riktar sig till barn och 
ungdomar med eksem och till de som tar hand 
om och behandlar barn med eksem.
1. Introduktion 
2. Behandling med kortisonkräm 
3. Mjukgörande kräm
4. Smörjstunden 
5. Klådcirkeln
6. Försämrade faktorer
7. Förebyggande åtgärder

Tack för oss!

Frågor eller funderingar?


