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Målet med eksemskola

• Ge kunskap om eksem

• Förtrogenhet med lokalbehandling

• Medvetenhet om försämrande faktorer

• Hjälp till självhjälp



Eksemskola

• Följer upp lokalbehandlingen

• Allmänna smörjråd

• De olika kortisongrupperna och 

nedtrappningsråd

• Hur man kan behandlar med kortison på 

olika delar av kroppen



Vad omfattar eksembehandling?

• Aktiv behandling för eksemet

• Strategier för att minska triggerfaktorer

• Behandling för att optimera 

barriärfunktionen i huden

• Behandla klåda om det finns



Klåda vid eksem

• Stör mest

• Eksem/Inflammation

• Torr hud

• Rivning



Onda klåd- och rivcirkeln

.

EKSEM
RIVNING

KLÅDA



Mjukgörande behandling

• Basen i behandlingen vid eksem



Mjukgörande behandling

Mjukgörande medel:

• Stärker hudens skyddsbarriär

• Skyddar mot irritation

• Hindrar att hudens fukt avdunstar

• Kan lindra klåda



Mjukgörande behandling

• Skapa rutin genom att behandla 

regelbundet

• Insmörjning minst 2 ggr/ dag vid torr hud 

och alltid efter bad och dusch

• Alltid mjukgörande till hands



Olika beredningar

• Lotion/kutan emulsion

• Kräm

• Fet kräm

• Salva



Olika mjukgörande beredningar

• Den allmänna regeln är att ju fetare 

beredning, desto större mjukgörande 

effekt

• Feta beredningar upplevs ofta som 

kladdiga

• Inte bara fetthalt spelar roll hur en kräm 

känns

• Viktigt att krämen känns bra



Fuktbindare i mjukgörande krämer

• Karbamid

• Propylenglykol

• Glycerol



Behandlingsråd/tips

• Mindre tuber i väskan

• Använd tillräcklig mängd

• Miniförbrukning- vuxen ca170g/v, 2ggr/dag

• Man kan vid behov använda fet kräm eller 

salva till natten och en lotion eller magrare 

kräm på dagtid



Behandlingsråd/tips

• Kall kräm kan vara skönt när det kliar.

• Nyp eller klappa hårt, smärtan kan bryta 

klådan



När krämerna svider

• Underbehandlad hud

• Vid komplikationer

• Vissa ingredienser, som karbamid i större 

mängd, kan ge övergående sveda och 

rodnad. 

• Prova en annan mjukgörande kräm 

tillfälligt



Aktiv behandling och mjukgörare

• Smörj inte kortison/calcineurinhämmare

och mjukgörande på eksemet vid samma 

tillfälle

• Mjukgörande i kombination med aktiv 

behandling ger bättre resultat än aktiv 

behandling enbart * 

* van Zuuren EJ et al. Emollients and moisturisers for eczema. Cochrane

Database of Systemiatc Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD012119. 

DOI:10.1002/14651858.CD012119.pub2.



Vad som kan utlösa och försämra 

eksemet, Triggers

• Allergiska faktorer

• Icke allergiska faktorer



Exempel på triggers i vardagen

• Kemisk irritation

• Mekanisk irritation

• Värme och svettning

• Stress



Triggers i vardagen

Kemisk irritation

Hushållsarbete 

• Undvik kontakt med disk- och tvättmedel

• Grönsaker 

• Kött och fisk

Skyddshandskar är bra att ha för vana att ha 

på vid hushållsarbete



Triggers i vardagen

Bad och dusch

• Vatten, tvål och rengöringsprodukter

• Planera duschandet

• Undvik rengöringsbad

• Klapptorka huden

• Hansprit/gel kan provas i stället för 

handtvätt

• Undvik peeling



Triggers i vardagen

Kosmetika

• Puder torkar ut huden /extra fet kräm 

under

• Mascara kan irritera om flagnande

• Använd bra remover för att undvika att 

gnugga



Triggers i vardagen

• Mekanisk irritation

• Värme och svettning

• Stress



Strategier för att förbättra dålig 

nattsömn

• Vid svårigheter att somna pga klåda smörj 

1-2 timmar innan sänggåendet

• Om kortison används en gång per dag, 

smörj gärna på kvällen

• Svalt i sovrummet

• Bomullsvantar



Yrkesval

• Torrt och rent arbete

• Vissa yrken riskabla/olämpliga



Myter

Det är farligt att sola när du använder 

kortisonkrämer - en myt

Det går bra att vistas i solen även när du 

använder kortison krämer



Myter

Eksemet beror på allergi eller något du ätit –

en myt

Atopiskt eksem är ärftligt betingat. Däremot 

kan eksemet förvärras av en samtidig allergi



Myter

När huden är torr behöver man tillföra fukt –

en myt

Huden tillverkar själv fukten, det behövs fett 

för att den inte skall avdunsta. Fukt i kräm är 

främst till för konsistensens skull - att den 

skall vara behaglig att applicera



Myter

Man får vita fläckar/pigmentförändringar av 

kortisonkrämer – en myt

Vita fläckar/pigmentförändringar beror på 

eksemet/inflammationen, inte på kortison-

behandlingen och brukar försvinna med 

tiden



Myter

Huden blir beroende av mjukgörande 

krämer – en myt

Har du en atopisk hud, behöver du nästan 

alltid tillföra fett. Detta kommer inte påverka 

din egen fettproduktion

Myter från broschyren ”Atopisk klåda” av Maria Bradley, Moa Wållberg och Anne-Marie Ulrich


