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Hudhälsa: Kroppens största organ i fokus.

DIN HUD

Sofia använder Instagram som ett verktyg för att 
dela sina upplevelser kring akne, visa en bild av 
hud utan filter, ifrågasätta skönhetsidealet och 
uppmana folk att vara stolta över sin kropp.

Sofia Grahn utvecklade svår akne under 
universitetstiden. Det gick ut över hennes 
psykiska måeende och hon ville inte träffa 
människor. Nu arbetar hon för att förändra 
normen för hur hud ”ska” se ut. 

MISSA INTE:

Kliniskt bevisad effekt mot 
hudproblem. Läs om EVY:s 
skonsamma produkter.
Sida 17

Bältros är vanligt och bör 
snabbt behandlas. Läs vad 
professor Thomas Bergström 
säger om infektionssjukdomen. 
Sida 20

Läs mer på folkhalsasverige.se

Bekväm 
i min akne
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Det har hänt en hel del både när det gäller behandlingar och synen på 
psoriasis. Men det finns mycket kvar att göra för att skapa en mer jämlik 
psoriasisvård. Det skriver Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren. 
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Uppmärksamma dina hudbehov.
Dermatologibolaget Galderma vill med 
fokus på innovation erbjuda framtidens 
produkter för hudhälsa i världsklass. 

11

Aktinisk keratos, solskador,  kan 
förebyggas och behandlas.
Ta del av vad specialistläkare Oscar Zaar 
säger om aktinisk keratos och hur den 
vanliga hudskadan kan förebyggas.

19
Behandlingsrevolution ökar 
livskvaliteten med atopiskt eksem.
Överläkare Åke Svensson pratar om hur 
de senaste årens intensiva forskning och 
innovationer förbättrat livskvaliteten 
hos patienter med atopiska eksem.

Tina Norgren
Ordförande 
Psoriasisförbundet

Text 
Tina Norgren

Denna artikeln är 
i samarbete med 
Psoriasisförbundet.
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I DETTA NUMMER LEDARE

soriasis är en sjukdom som 
påverkar livet på många sätt. 
Det har jag själv fått erfara 
ända sedan unga år. Jag fick 
psoriasis vid nio års ålder 

och blev snabbt föremål för skolans, 
sjukvårdens och inte minst mammas 
omsorger. Att gå på ljusbehandling och 
bada tjärbad tre kvällar i veckan var inte 
kul, särskilt inte när kompisarna gjorde 
annat som var betydligt roligare. Men 
då visste jag inte att behandling är viktig 
för att om möjligt lindra eventuella 
följdsjukdomar. Jag kan med glädje 
konstatera att mycket har hänt sedan 
dess. Den senaste tjugoårsperioden har 
psoriasisforskningen gjort stora framsteg 
både när det gäller behandlingsmetoder 
och kunskap om sjukdomen. Psoriasis 
sågs länge som ”de friskas sjukdom” som 
enbart koncentrerades till huden. I dag 
vet vi att samsjukligheten är utbredd och 
kopplingen till många andra sjukdomar, 
som till exempel psoriasisartrit och 
hjärt- och kärlsjukdomar är tydlig. Nya 
läkemedel har också utvecklats vilket 
inneburit att många som tidigare haft 
stora problem med sin psoriasis nu kan 
fungera bättre i vardagen. Tjärbaden har 
sedan länge försvunnit och är ersatta 
av alltifrån olika salvor och krämer till 
tabletter och sprutbehandling. En vinst 
både för den enskilde patienten och 
samhället i stort. 

Stor okunskap om psoriasis
Men även om det hänt en hel del positivt 
finns det mycket kvar att göra. Det 
råder fortfarande stor okunskap om 
sjukdomen inom vården och det går inte 
en dag utan att vi i Psoriasisförbundet 
hör att människor inte får den vård 
eller behandling de har rätt till. Därför 
behövs en medlemsorganisation 
som Psoriasisförbundet. Vi finns till 
för att påverka, påtala, visa, förklara 
och kräva goda förutsättningar och 
livsvillkor för alla med psoriasis och 
psoriasisartrit. Vi behövs också för 
att stötta varandra och för att ge stöd 
åt den viktiga psoriasisforskningen. 
Medlemmar stödjer forskningen genom 
medlemsavgiften, särskilda gåvor eller 
genom att köpa Psoriasislotten. Andra 
skänker gåvor eller testamenterar 
medel till oss. Pengarna blir till 
forskningsbidrag som förbundet delar 
ut varje år. Mitt eget engagemang i 
Psoriasisförbundet startade just av det 

skälet. Jag ville stödja forskningen och 
blev därför medlem. 

Riktlinjer ska ge jämlik vård
2019 publicerade Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer för vård vid 
psoriasis, som pekar ut vad regionerna 
bör prioritera för att skapa en så jämlik 
psoriasisvård som möjligt. Det handlar 
till exempel om behovet av uppföljning 
samt rekommendationer kring läkemedel 
och andra behandlingsmetoder. 
Med riktlinjerna ville myndigheten 
bland annat bidra till att minska 
”de stora regionala skillnaderna 
inom psoriasisvården”. Vi från 
Psoriasisförbundet jublade. Äntligen 
fanns riktlinjer som vägledning för 
beslutsfattare om hur vården kan riggas 
för att fungera på bästa sätt för oss som 
patienter. Tyvärr har det inte gått så 
snabbt med denna omställning som vi 

Det råder 
fortfarande stor 

okunskap om 
sjukdomen inom 

vården.
Tina Norgren

hoppats. Det verkar ta tid för vården 
att ställa om. Men vi får inte tystna och 
ge upp. Vi måste kämpa för den vård vi 
behöver och riktlinjerna ger en sådan 
vägledning, vid sidan av mer konkreta 
behandlingsrekommendationer.

Tillsammans kan vi påverka vården
Mitt budskap till beslutsfattare är därför 
att ta till sig de riktlinjer för psoriasis 
som finns. De pekar ut en rad områden 
som skulle skapa en bättre vård för oss 
psoriasispatienter, om de bara fungerade 
som det var tänkt. Mitt budskap till dig 
som patient är att stå på dig och att ställa 
frågor om vården och de nationella 
riktlinjerna. Ju fler vi blir som kan stödja 
varandra och påverka vården, desto 
bättre. 

Långt kvar till  
jämlik psoriasisvård

Lisa Widén, projektledare:

Informationssatsningen ”Din hud” ger dig 
ökad kunskap om kroppens största organ, 
huden. Här läser du om olika skönheter 
huden kan te sig i och behandlingar för olika 
hudåkommor. Stort fokus ligger på psoriasis, 
akne, eksem samt torr och känslig hud. 
Önskar en trevlig och lärorik läsning!
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Mahsa Tayefi
Biträdande över-
läkare på hudkliniken
Nya Karolinska

Besök Novartis sida om  
Nässelutslag
•   TESTA dina symptom  
•   FÅ SVAR på dina frågor  
•   FÖRBERED ditt läkarbesök

Novartis Sverige AB, www.novartis.se

www.ask-alia.com/se/nasselutslag

SE2202188438

Depression, social isolering och störd nattsömn är några av följderna 
personer med kroniska nässelutslag kan få. Ett stort problem med 
sjukdomen är att många patienter blir feldiagnostiserade och kroniska 
nässelutslag i stället tas för allergi. 

– Det finns väldigt bra hjälp att få, bara man kommer till rätt läkare, 
säger forskaren Mahsa Tayefi, som är biträdande överläkare på 
hudkliniken på Nya Karolinska. 

ässelutslag, eller urtikaria 
som det egentligen heter, 
är kliande röda och lite 
upphöjda utslag. Det finns 
två typer av nässelutslag – 

akut urtikaria samt kronisk urtikaria. Den 
akuta formen är den vanligaste. Den är 
övergående inom några dagar till några 
veckor och kan komma vid exempelvis 
infektioner eller som en allergisk reaktion. 
De kroniska nässelutslagen kan man ha i 
flera år och man vet oftast inte varför de 
uppkommer. 

– Specifikt för nässelutslag är att utslagen 
kan försvinna inom cirka tio minuter och 
till ett dygn för att sedan dyka upp någon 
annanstans på kroppen. Utöver utslagen 
kan man svälla upp på exempelvis läppar, 
ögon eller i hela ansiktet säger Mahsa. 

Studie som kartlägger nässelutslag 
En ny studie från Nya Karolinska har 
kartlagt vilka patienterna är och vilken 
behandling de får inom Region Stockholm. 
Ungefär en procent av befolkningen har 
kroniska nässelutslag, varav cirka 60 
procent är kvinnor.

– Patienter som får svullnaden kan känna 
sig vanställda. Vilket gör att de inte vill gå ut 
och träffa andra människor. Svullnaderna 
kan trycka och ömma. Personerna med 
röda utslag har en svår klåda. Det kan klia 
överallt, dygnet runt och i flera år för vissa, 
säger Mahsa. 

Klåda dygnet runt påverkar såklart 
nattsömnen och en annan vanlig följd av 
nässelutslag är depression. 

Viktigt med rätt behandling direkt 
Lider man av den kroniska varianten av 
nässelutslag är det ytterst viktigt att man 
får rätt typ av behandling från början, 
vilket många inte verkar få. I studien såg 
forskarna att 68 procent av patienterna 
fick kortison, som tyvärr inte hjälper på de 
kroniska nässelutslagen på lång sikt. Det 
kan snarare förvärra sjukdomen långsiktigt 
och ge en del biverkningar.

– Har man utslag som återkommer i flera 
veckor bör man söka sig till vårdcentralen. 
Då är det lättare att diagnostisera och 
behandla enligt de internationella 
rekommendationer som finns, säger 
Mahsa. 

Bra behandling finns att få! 
Det finns idag inget botemedel. Mahsa 
betonar dock att det finns bra behandling 
att få mot symptomen som de kroniska 
nässelutslagen ger. Cirka 30 procent av 
alla kroniska nässelutslag blir bra av sig 
självt inom ett år.

– Att prata om sjukdomen är 
jätteviktigt. Ökar vi medvetenheten 
om kroniska nässelutslag kan fler 
förhoppningsvis få rätt behandling 
direkt, säger Mahsa. 

Text Johannes Hägglund

Har man utslag som 
återkommer i flera 

veckor bör man söka 
sig till vårdcentralen.

Mahsa Tayefi

Denna artikeln är 
i samarbete med 
Novartis.
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Ökad medvetenhet  
om kroniska  
nässelutslag leder  
till rätt behandling 
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Lämna inget osagt!
När du träffar din läkare är det viktigt att du vågar vara öppen och ger en tydlig bild 
av hur din psoriasis påverkar dig. Psoriasis innebär ofta en samsjuklighet, exempelvis 
en samtidig psoriasisartrit som kan innebära smärta i leder. Genom att ge din läkare 
en helhetsbild av hur du mår, bör ni tillsammans hitta en behandlingsplan som passar 
just dig – för ditt välmående!

D
et finns olika former av 
psoriasis. De flesta går inte 
över men symptomen kan 
försvinna i perioder med 
hjälp av olika behandlingar. 

Mjukgörande och avfjällande krämer 
och salvor är den grundläggande 
behandlingen ofta i kombination med 
inflammationsdämpande medicinska 
krämer. Personer med svårare former 
behandlas lämpligen med systemiska 
läkemedel i form av tabletter och 
injektioner i huden.

–Både arv och miljö har betydelse för 
vem som utvecklar psoriasis. Risken att 
få sjukdomen ökar om det finns genetiska 
anlag för psoriasis i familjen. Psoriasis 
debuterar ofta i ungdomen, men man 
kan få sjukdomen när som helst under 

livet. Det är inte ovanligt att psoriasis 
triggas i gång av infektioner och av 
livsomvälvande händelser som orsakar 
stress, exempelvis en skilsmässa eller ett 
dödsfall i familjen, säger Mona Ståhle, 
professor i dermatologi vid Karolinska 
Institutet.

Forskning kring samband mellan 
psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar
–Mycket forskning bedrivs kring 
psoriasis, inte minst eftersom det är 
en folksjukdom. Ett fokusområde 
är sambandet mellan psoriasis och 
psoriasisartrit, en kronisk ledsjukdom 
med stark koppling till just psoriasis. 
Ytterligare ett fokusområde för 
forskningen berör sambandet mellan 
psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Studier visar på att individer med svår 
psoriasis generellt sett löper större risk 
att drabbas av åderförkalkning och olika 
typer av hjärtsjukdomar, vilket även 
inkluderar ökad risk för hjärtinfarkt, 
säger Mona Ståhle.

Sund livsstil kan hålla sjukdomen  
i schack
Den viktigaste åtgärden för att själv hålla 
sin psoriasis under kontroll är att ha en 
sund livsstil, undvika rökning, motionera 
regelbundet och i så stor utsträckning 
som möjligt undvika stress eftersom det 
är en drivande faktor för psoriasis.

−Andra forskningsprojekt berör 
sambandet mellan psoriasis och 
depression. Tidigare ansåg man att det 
sociala stigmat i att ha en hudsjukdom 

var den främsta orsaken till depression 
bland psoriasispatienter, men senare 
forskning tyder på att det också kan 
finnas ett samband mellan depression 
och den låggradiga inflammation som 
psoriasispatienter har, säger Mona 
Ståhle.

Glädjande utveckling av  
effektiva läkemedel
Under senaste decenniet har ett flertal 
synnerligen effektiva psoriasisläkemedel 
blivit tillgängliga. Dessa har förändrat 
det dagliga livet för många individer 
med svår psoriasis. Att helt bota 
psoriasis är idag tyvärr inte möjligt 
men målsättningen är att sjukdomen 
ska påverka livet och hälsan så lite som 
möjligt.

Mona Ståhle
Professor i 
dermatologi 
Karolinska Institutet

Text Annika Wihlborg

Intensiv forskning 
kan bidra till ökad 
livskvalitet för 
psoriasispatienter
Psoriasis är en folksjukdom som 
kännetecknas av röda, fjällande utslag på 
huden och inflammation både i huden 
och inuti kroppen. Uppskattningsvis 
mellan 200 000 och 300 000 svenskar 
har diagnostiserats med psoriasis 
och symtomen varierar från milda till 
svårartade. Det bedrivs mycket forskning på 
psoriasis, dessutom lanseras kontinuerligt 
nya effektiva läkemedel, både för invändigt 
bruk och i form av salvor.
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Lämna inget osagt!
När du träffar din läkare är det viktigt att du vågar vara öppen och ger en tydlig bild 
av hur din psoriasis påverkar dig. Psoriasis innebär ofta en samsjuklighet, exempelvis 
en samtidig psoriasisartrit som kan innebära smärta i leder. Genom att ge din läkare 
en helhetsbild av hur du mår, bör ni tillsammans hitta en behandlingsplan som passar 
just dig – för ditt välmående!

Mari Törnkvist

God livskvalitet är möjlig för individer 
med flera autoimmuna sjukdomar 
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Text Annika Wihlborg

För individer med en autoimmun sjukdom, 
exempelvis psoriasis, är risken att utveckla en 
eller flera andra autoimmuna sjukdomar relativt 
hög. Mari Törnkvist har psoriasis men har även 
diagnostiserats med ytterligare två autoimmuna 
sjukdomar: ulcerös kolit och blefarit, kronisk 
ögoninflammation.  

in sjukdomsresa 
började 2014. Jag fick 
problem med magen 
och blödningar från 
tarmen. Samma år 

fick jag diagnosen ulcerös kolit, en 
inflammatorisk sjukdom som orsakar 
inflammationer och sår i tjock- och 
ändtarmen. Samtidigt hade jag problem 
med eksem på händerna, svamp på 
fötterna och tånaglar som ramlade av. 
Läkarna trodde först att det rörde sig 
om kontakteksem, men 2015 fick jag 
diagnosen psoriasis, säger Mari Törnkvist. 

Hon hade först en läkarkontakt på ett 
sjukhus men kände sig inte nöjd eftersom 
hon fick möta nya läkare vid varje 
besök. Efter att ha begärt att i stället få 
behandling via ett annat sjukhus vände 
situationen.  

–Sedan 2016 har jag behandlats av 
samma team av läkare och sjuksköterskor, 

vilket känns jättebra. Min läkare har sagt 
att de är beredda att lyfta på varenda 
sten för att hitta rätt behandlingsform 
för mig. För personer med autoimmuna 
sjukdomar är det viktigt att hitta en bra 
läkarkontakt eftersom såväl symtomen 
som faktorerna som kan framkalla ett 
skov varierar från individ till individ, 
säger hon.  

Tvingas tacka nej till mycket 
2020 fick Mari ytterligare en 
autoimmun sjukdom, blefarit, en typ 
av ögonlocksinflammation som ofta är 
kronisk och går i skov.  

Genom åren har Mari provat många olika 
typer av behandlingar för sin psoriasis, 
från kortisonsalvor till ljusterapi. För ett 
drygt år sedan fick hon prova en ny typ 
av behandling som bidrar till att hålla 
sjukdomssymtomen i schack och bidrar 
till en förhöjd livskvalitet. 

–Rent fysiskt mår jag jättebra av de 
biologiska läkemedlen, men den här 
typen av sjukdomar gör avtryck även på 
den psykiska hälsan. Jag levde tidigare 
ett väldigt socialt liv, men sedan jag 
blev sjuk har jag tvingats tacka nej till 
väldigt mycket. Jag kan inte heller åka till 
simhallen med mina barn, säger hon. 

Maris tillvaro har förändrats drastiskt 
sedan hon diagnostiserades med sina 
tre autoimmuna sjukdomar. Samtidigt 
strävar hon alltid efter att tänka 
positivt, inte fokusera alltför mycket 
på sjukdomsbesvären och att i stället 
uppskatta det hon faktiskt kan göra.  

–Mitt råd till andra personer med 
autoimmuna sjukdomar är att söka 
stöd hos familjen, men även hos 
andra med samma diagnos. Det 
finns Facebookgrupper för de flesta 
autoimmuna sjukdomar där man kan 
dela erfarenheter och kanske även hitta 
nya bekantskaper, avslutar Mari.

Läs mer om 
psoriasis och auto-
immuna sjukdomar 
på hemsidan
folkhalsasverige.se

F
O

T
O

: S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K



Läs mer på folkhalsasverige.se6  Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Text Johan Hansson
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verige är bland de länder i 
världen där hudmelanom, den 
allvarligaste typen av hudcancer, 
är vanligast. Sjukdomen 
drabbar 4.600 personer årligen 

i Sverige och 500 avlider. Det är en av de 
cancerformer som ökar snabbast vilket 
sammanhänger med ändrade solvanor. 
Det är nödvändigt med effektivare 
prevention för att vända denna allvarliga 
trend.

Chansen att bli botad beror framför 
allt på om tumören upptäcks i tid och 
vid tidig upptäckt botas 95 % genom små 
operationer. 

Om sjukdomen upptäcks 
senare är dödligheten hög och 
behandlingsmöjligheterna 
begränsade. Nya behandlingar med 
immunstimulerande läkemedel eller 
så kallad målsökande behandling 

gör att en del patienter med spridd 
melanomsjukdom kan leva och må 
bra under många år. För en stor del av 
patienterna finns fortfarande ingen 
effektiv behandling och sjukdomen leder 
snabbt till döden. 

För att rädda liv är det är nödvändigt att 
förbättra:

Prevention 
Solljuset är den viktigaste yttre 
riskfaktorn för melanom och 

bättre information om solskydd är viktig, 
liksom riktad prevention till riskgrupper, 
tex medlemmar av familjer med ärftligt 
melanom. Information till föräldrar och 
personal i skolor och förskolor är viktig för 
att skydda barn och unga från solskador.

Tidig diagnostik 
Tidig diagnos och behandling 
är viktig för att rädda liv. Nya 

metoder att förbättra tidigdiagnostiken, 
t ex via så kallad teledermatoskopi bör 
införas i hela landet.

Behandling 
De flesta patienter med 
spridd melanomsjukdom 

dör av sjukdomen. Nya behandlingar 
behöver därför utvecklas för att kunna 
bota en större andel av dessa svårt sjuka 
patienter. Det behövs metoder för att 
kunna förutsäga vilka behandlingar 
varje enskild patient kommer att 
ha nytta av. Vi behöver också bättre 
metoder att förebygga resistens mot 
behandlingar.

Melanomföreningen har stöd av 
 Cancerfonden och verkar för 
melanompatienters intressen samt 
arbetar för en bra vård inom hela landet 
och för att främja forskning på melanom.

Hudmelanom 
— liv kan räddas!

Denna artikeln är i 
samarbete med 
Melanomföreningen

1. Ulrich C et al. Br J Derm. 2009; 161:78-84.
*  Patienter med nedsatt immunförsvar 

(organtransplanterade)

Galderma Nordic 
Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala

018-444 03 30  www.galderma.se

ACTINICA® LOTION – förebygger vissa former av hudcancer
Actinica Lotion har visats förebygga aktiniska keratoser och skivepitelcancer hos patienter som tillhör 
en riskgrupp.1*

Actinica® Lotion ger ett högeffektivt skydd mot både UVB- och UVA-strålning (SPF 50+). Lotionen 
kommer i en doseringspump med ett doseringsschema som underlättar att få rätt mängd solskydd 
för olika hudområden.

Läs mer på www.actinica.se

Köp Actinica Lotion på apotek och webbapotek.

SPF  50+
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Aktinisk keratos 
kan förebyggas  
och behandlas 

Aktinisk keratos, solskador i hudens yttre lager, är mycket vanligt i Sverige, särskilt hos 
äldre personer. Förekomsten av aktinisk keratos korrelerar väl med i vilken utsträckning 
en individ exponerats för solens UV-strålar under livet. Tillståndet är med andra ord 
vanligare hos individer vars hud utsatts för mycket UV-strålning under många års tid.  

ktiniska keratoser är 
vanligt förekommande hos 
den vuxna befolkningen 
i Sverige. Man har inte 
fastställt exakt hur 

många individer som har aktinisk 
keratos i Sverige, men i Nederländerna 
har en studie visat att 38 procent av 
befolkningen i åldersgruppen femtiofem 
plus har en eller flera aktiniska keratoser, 
säger Oscar Zaar, specialistläkare i 
dermato-venerologi vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

–Aktiniska keratoser brukar visa sig 
som små röda, skrovliga och sträva fläckar 
på huden. Fläckarna kan vara alltifrån 
några millimeter till någon centimeter i 
storlek. Ibland kan de fjälla, kännas ömma 
eller bränna. Dessa fläckar är vanligast 
förekommande på områden som utsatts 
för mycket sol, exempelvis ansiktet, 
dekolletage, underben, ovansida händer, 
underarmar eller på skalpen om hos 
tunnhåriga personer, säger Oscar Zaar. 

Undersök och förebygg dina  
aktinska keratoser 
Oscar rekommenderar individer med 
aktinisk keratos som vuxit eller förändrats 
på något sätt att vända sig till sin 
vårdcentral för att få dem undersökta 
av en läkare. Även om det inte alltid är 

aktuellt att behandla aktinisk keratos 
så kan det kännas tryggt att få ett 
läkarutlåtande. För individer med flera 
aktiniska keratoser på olika delar av 
kroppen är det särskilt angeläget att få 
dem undersökta av en läkare, inte minst 
eftersom de kan utgöra en riskfaktor för 
att drabbas av hudcancer. 

Enstaka utslag kan frysbehandlas 
med flytande kväve. Den vanligaste 
behandlingen, i synnerhet för mer 
omfattande aktiniska keratoser, är 
dock läkemedel som skrivs ut av läkare. 
Aktiniska keratoser kan även självläka 
under perioder då huden inte utsätts för 
särskilt mycket solljus. Oscar Zaar betonar 
även vikten av egenvård. Det finns 
nämligen mycket man själv kan göra som 
individ för att aktiniska keratoser inte ska 
uppkomma eller bli fler. 

Gör solskyddsfaktor till en daglig rutin 
–Under perioden maj till september 
bör du smörja in ansikte, händer och 
andra solutsatta områden med minst 
solskyddsfaktor 30 med UVA- och UVB-
skydd på daglig basis. Att smörja in 
sig med solkräm ska vara en del av din 
dagliga rutin och bör vara lika självklart 
som att borsta tänderna varje dag. 

Det allra bästa solskyddet är dock att 
använda solhatt samt långärmade, svala 

kläder. Många tror att det räcker att bära 
en keps, men kepsar skyddar inte öronen 
i samma utsträckning som en generöst 
tilltagen solhatt, säger han. 

Aktinisk keratos är ett mycket tidigt 
förstadie till skivepitelcancer, en 
malign hudtumör som uppstår ur de 
keratiniserande hudcellerna. Individer 
som regelbundet skyddar sig mot UV-
strålning och dessutom får sina fläckar 
undersökta av en läkare, löper en relativt 
liten risk att få hudcancer. 

Under perioden 
maj till september 
bör du smörja in 

ansikte, händer och 
andra solutsatta 

områden med minst 
solskyddsfaktor 30 

med UVA- och UVB-
skydd på daglig basis.

Oscar Zaar

Oscar Zaar
Specialistläkare i 
dermato-venerologi 
vid Sahlgrenska  
universitetssjukhuset.
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Denna artikeln är i 
samarbete med 
Pierre Fabre.

Text Annika Wihlborg
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Amra Osmancevic
Forskare vid  
Göteborgs universitet 
och expert inom 
psoriasis
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ånga patienter med 
svår psoriasis blir efter 
rätt behandling ofta 
nöjda med resultatet. 
För att nå dit behövs 

individanpassad vård, utvärdering 
av patientens upplevelser och en 
välfungerande behandling, säger Amra 
Osmancevic, forskare vid Göteborgs 
universitet och expert inom psoriasis.

DLQI är ett mått för att mäta 
livskvaliteten
Psoriasis drabbar ofta huden med utslag 
som kan variera från lindriga symptom 
till svåra besvär. 

– Obehandlad psoriasis kan påverka 
livet negativt, både fysisk, psykiskt och 
socialt. Det kan handla om skam för 
att visa sin kropp på badhus, oro för 
nära relationer, svårigheter att utföra 
sitt arbete eller smärta som förhindrar 
träning, berättar Amra Osmancevic.  

Dermatology Life Quality Index, DLQI, 
är ett formulär som fylls i av patienten 
med syfte att mäta hur psoriasis påverkar 
livskvaliteten. 

– Genom DLQI kan vi följa hur mycket 
besvär gällande arbete, studier, fritid 
samt sociala relationer och aktiviteter 
sjukdomen orsakar för patienten. Idag 
har vården rutin på att följa DLQI innan 
och efter en ny psoriasisbehandling och 
det är fantastiskt bra. Vi ser då tydligt 
vilken effekt behandlingen har, hur 
patienten mår och om förändringar 
behöver göras. Har man inte fått en 
livskvalitet som man är nöjd med så 
behöver man komplettera eller byta 
behandling. Patienter med psoriasis ska 
inte ge upp eller acceptera ett dåligt läge 
med otillräckligt behandlad sjukdom. 
Samtidigt är det också viktigt att veta 
vad patienten kan göra själv i form av 
att följa läkarens rekommendation, 
ha en hälsosam livsstil gällande fysisk 
aktivitet, hälsosam kost, rökstopp och 
avhållsamhet från alkohol, säger Amra 
Osmancevic.  

Individuella mål är en viktig del av 
behandlingen 
Psoriasis kan behandlas med 
mjukgörande krämer, kortison- och 

D-vitamininnehållande krämer, gel eller 
skum, tabletter eller injektioner med 
biologiska läkemedel. 

– Psoriasisbehandling ger mycket 
god effekt. För att psoriasis ska 
behandlas optimalt är det viktigt 
att vården anpassas efter varje 
patients unika situation, behov och 
behandlingsmål. Det finns tydligt 
definierade behandlingsmål gällande 

Text Sanna Bergling
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Psoriasis är en allvarlig kronisk 
systemsjukdom som kan 
drabba hela kroppen. Många 
patienter med psoriasis upplever 
försämrad livskvalitet, både 
psykiskt och fysiskt. Med rätt 
behandling kan symtomen 
lindras och livskvaliteten 
komma tillbaka. 

Denna artikeln är 
i samarbete med 
UCB Pharma.

psoriasisbehandling (exempelvis 
kopplade till DLQI). Målen skiljer sig 
mellan olika patienter, för en del kräver 
exempelvis jobbet att händerna helt 
läker ut och för andra är något annat 
viktigt. Genom att definiera målen blir 
behandlingen bättre eftersom vi vet 
vad man vill uppnå, förklarar Amra 
Osmancevic. 

Personer med psoriasis kan behöva 
testa olika läkemedel för att hitta den 
som fungerar optimalt.  

– Det händer mycket inom forskningen 
med nya läkemedel och för patienter 
med psoriasis finns goda möjligheter. 
Här har vården en viktig roll i att erbjuda 
patienter att hitta en välfungerande 
behandlingsform. Om man upplever sig 
felbehandlad uppmuntrar jag patienten 
att själv ta initiativ, diskutera sina frågor 
med behandlande läkare och om det inte 
hjälper söka sig till andra mottagningar 
med bättre behandlingsmöjligheter, 
säger Amra Osmancevic.

Det händer mycket 
inom forskningen med 
nya läkemedel och för 

patienter med psoriasis 
finns goda möjligheter.

Amra Osmancevic

Psoriasis behöver inte 
påverka livskvaliteten
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Text Fredrik Söderlund

Denna artikel är  
i samarbete med  
Gladskin.

Fem procent av världens 
befolkning lider av Rosacea. 
Idag vet man inte vad som 
orsakar hudsjukdomen, men 
det finns bra hjälp att få. 

osacea är en vanlig 
inflammatorisk 
hudsjukdom. Den drabbar 
främst personer med ljus 
hud och orsakar rodnad och 

utslag i ansiktet. Det kan liknas vid akne, 
men Rosacea inträffar främst på personer 
mellan åldrarna 25 till 55. Andra symptom 
är att ögonlocken blir röda, torra och 
svullna. Sjukdomen kliar och många 
personer försöker dölja rodnaden med 
smink. Dock lugnar eller hjälper inte detta 
och kan i vissa fall förvärra symtomen.

– Symtomen varierar stort och därför 
kan det vara svårt att veta när du ska 
uppsöka läkare, säger Bjorn Herpers, som 
är klinisk microbiolog.

Skadat immunförsvar
Den exakta orsaken till Rosacea är inte 
helt klarlagd. Idag tror man att symtomen 
orsakas av ett skadat immunsvar mot 
miljöpåverkan från exempelvis UV-ljus 
och bakterier.

– Detta tillsammans med dysfunktion 
i blodkärlen. Bakterien Staphylococcus 
aureus kan utlösa infektion av 
hudskador, vilket kan leda till kraftiga 
inflammationer, säger Bjorn Herpers.

Rosacea kan dessvärre inte botas 
permanent, men Gladskins nya 
hudkrämer är mycket effektiva och kan 
lindra symtomen när utslagen bryter ut.

Gladskins patenterade enzym Stapefekt 
dödar endast stafylokockerna, samtidigt 

som de goda bakterierna på huden 
bevaras. På detta sätt angrips bara 
symtomen och den bakteriella balansen 
kan återskapas,  säger Bjorn Herpers

Snabbt och positivt resultat
Antibiotika skiljer inte mellan dåliga och 
goda bakterier, och långvarig användning 
kan dessvärre leda till antibiotika-
resistens och biverkningar, menar Bjorn 
Herpers.

– Antibiotikabehandling verkar bara 
i tre månader och därför är Staphefekt-
enzymet väldigt användbart. Vid 
användning av rätt produkter märker 
du resultat väldigt snabbt. Eftersom 
Gladskins produkter inte resulterar 
i resistens och inte innehåller några 
kortikosteroider, är den möjligt att 
använda för daglig hudvård mot Rosacea. 

Flera studier visar att Gladskins 
produkter med teknologin Staphefekt-
enzymet är effektivt för att döda de 
dåliga bakterier som orsakar rosacea och 
livskvalitén ökar direkt för de drabbade. 
Oftast kan effekten ses inom två till tre 
veckor.

En annan positiv faktor är att krämerna 
är receptfria så du kan testa dem utan 
läkares ordination, avslutar Bjorn 
Herpers.

Bjorn Herpers
Klinisk microbiolog
Gladskin

Behandling av  
rosacea förbättras av 
nya hudprodukter
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Vi bryr oss om huden.
För vi har bara en.

Vi erbjuder dermatologiska produkter 
för skönhet, hudvård och hälsa.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Försvagad hudbarriär

Jag upplever obehag 
som en stickande eller 
svidande känsla när jag 

använder produkter som 
inte är anpassade för 

känslig hud.

Irritation  

Jag upplever rodnad, 
klåda, brännande och 

stickande känsla, samt 
allmän irritation i huden. 

Strävhet 

Jag har flagig, livlös, 
flammig, sträv eller ojämn 

hudstruktur.  

Torrhet 

Jag har torr hud. 

Stramhet 

Min hud känns stram, 
spänd eller ansträngd. 

1

3

5

2

4

Svar

Svarar du ja på en eller flera av dessa frågor  
är det tecken på att du har känslig hy. 

Känslig hud kan vara ett irriterande problem. 
Men du är inte ensam. Faktum är att sju 
av tio individer uppger att deras hud visar 
tecken på torrhet, irritation och rodnad, 
utslag eller andra obehag. Orsakerna 
kan vara flera, alltifrån kemikalier, stress, 
hormonella förändringar till sjukdomar som 
exempelvis rosacea eller vid behandling av 
akne. Det finns hjälp att få. 

Läs mer om vad du kan göra och vad 
Galderma kan erbjuda för dig för en friskare 
hud på www.galdermanordic.com/din-hud

Huden är kroppens största organ och alla har sin egen hudhistoria 
och därmed sina unika hudbehov. Problem med akne, rosacea eller 
förstadie till hudcancer? Rynkor, tappad spänst eller förlorad lyster? 
Visionen är tydlig – dermatologibolaget Galderma vill med fokus på 
innovation erbjuda framtidens produkter för hudhälsa i världsklass. 

uden är unik och 
förändras med åren. För 
att möta olika behov 
arbetar Galderma med 
fokus på forskning och 
vetenskap. Huden och 

dess välmående är centralt i allt vi gör 
och vi vill hjälpa människor till en bättre 
hudhälsa, att må bra i sin egen hud helt 
enkelt, säger Anna Marsell, VD Galderma 
Nordic.  

Sedan 1981 arbetar Galderma för att 
möta olika hudbehov med innovativ 
dermatologi och hudhälsa. 

– Hud engagerar och många har 
personlig erfarenhet då huden har 
krånglat med exempelvis akne, torr 
hud eller rosacea. Huden är ständigt 
exponerad och kliniska studier visar att 
problem med huden även har en stor 
påverkan på livskvaliteten. Exempelvis 
påverkas huden ofta vid skifte av årstid 
och temperatur, särskilt vid känslig hud, 
säger Anna Marsell.  

Alla produkter är vetenskapligt 
testade 
– Det är en stor styrka att vara ett globalt 
bolag, med innovationskraft och 100% 
fokus på dermatologi och hudhälsa. 
Utöver de globala investeringar vi gör, 
investerar vi två miljarder kronor i vår 
anläggning i Uppsala där vi utvecklar 
och producerar estetiska produkter för 

världsmarknaden. Premiumkvalitet 
och säkerhet är av högsta vikt då vi 
vill leverera behandlingar som ger 
överlägsna resultat! säger Anna Marsell. 

Egenvård, läkemedel och  
estetiska behandlingar 
Galderma är världsledande inom 
behandling av akne, rosacea och 
estetiska behandlingar. I portföljen finns 
flera välkända varumärken. 

Vi begränsar oss inte till läkemedel 
eller estetisk medicin, utan vår portfölj 
spänner från produkter för torr och 
känslig hy till behandling av hudcancer. 
Det innebär att vi kan jobba med hälso- 
och sjukvårdspersonal utifrån de behov 
som patient och konsument har på ett 
sätt som är unikt. Vi kan erbjuda den 
bästa behandlingen för olika behov, 
oavsett om det är via apotek eller vården, 
säger Anna Marsell och berättar om 
Galdermas tre ben:  

Estetiska behandlingar 
– Inom estetiken finns produkter 

som förbättrar hudens utseende och 
egenskaper eller återställer det som en 
gång var. Här finns Restylane, en svensk 
innovation från Uppsala som utvecklats 
till en portfölj av premium fillers som 
idag möter den estestiska patientens 
unika behov på kliniker över hela 
världen.

Egenvård 
– Bland våra egenvårdsprodukter 

finns välkända varumärken som Basiron 
(bensoylperoxid) mot akne och Cetaphil, 
hudvård för känslig hud. Många tror 
att man kan bli av med akne genom att 
tvätta sig extra mycket. Så är det inte. 
Akne är en hudsjukdom, och den måste 
behandlas med läkemedel, receptfria 
eller receptbelagda.  

 Receptbelagda produkter 
– Vi har receptbelagda produkter 

mot exempelvis akne och rosacea. Vi 
har också läkemedel vid förstadier till 
hudcancer, det vill säga icke-melanom 
hudcancer.  

Text Sanna Bergling

För hudhälsa 
i världsklass

Anna Marsell
VD, Galderma Nordic
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Denna artikeln är i samarbete med Galderma.

Fem tecken 
på känslig hud 

Vi är inte 
begränsade till bara 
läkemedel eller bara 
kosmetika. På så sätt 

kan vi erbjuda den 
bästa behandlingen 

för olika behov.
Anna Marsell

Basiron AC gel (bensoylperoxid) är ett receptfritt läkemedel mot akne. Basiron AC gel bör inte användas på skadad hud. Läs bipacksedeln noga före användning. Galderma Nordic AB,  www.galderma.se, mars 2022. SE-NBD-2200001
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ofia Grahn beskriver sig själv 
som en vanlig tjej, uppvuxen i 
Herrljunga men numera bosatt 
i Göteborg. I tonåren drabbades 
hon av finnar på olika ställen 

på kroppen, precis som alla andra 
klasskompisar. Då var det inget som 
oroade henne. Hon tänkte att det var 
något som kommer gå över. I gymnasiet 
fortsatte finnarna att dyka upp, men 
det var fortfarande ingen stor grej. När 
hon började universitetet började hon 
se ett annorlunda mönster – huden 
blossade upp vid stress eller när hon 
var känslomässigt ur balans. Sofia fick 
akne på kinderna som lämnade stora 
ärr. Aknen nådde sin kulmen under 
2018. Då bestämde hon sig för att aktivt 
söka hjälp på vårdcentralen. Innan dess 
hade hon testat olika huskurer, dyra 
och billiga krämer och många typer av 
dieter.

Känslomässiga och kroppsliga 
aspekter
Sofia fick ett receptbelagt läkemedel, 
vars behandling sträcker sig över sex 
månader. Medicinen påverkar både 
kroppen och det mentala. Aknen blir 
först värre innan den lugnar ner sig.

–Jag mådde så dåligt. Vissa dagar ville 
jag bara isolera mig från omvärlden. 
Det gjorde fysiskt ont, och det var 
svårt att sova. Att lägga på smink på 
en hud som var som ett öppet sår var 
fruktansvärt. Det var många tankar 

Bekväm 
i min akne
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Som universitetsstudent utvecklade Sofia 
Grahn svår akne. Många gånger ville hon 
inte gå utanför dörren eller möta sig själv 
i spegeln. Men för att hjälpa andra unga 
tjejer som kämpar för att acceptera sig 
och sin hud vände hon sig till Instagram.

Text 
Susanne de Mello

SOFIA GRAHN 
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kring hur människor skulle se på mig, 
men framför allt hur jag skulle möta 
mig själv i spegeln. Min hud fick mig att 
känna mig både obekväm och ofräsch. 
Det finns bristande information om 
orsakerna till akne, bland annat att det 
skulle handla om hygien eller vilken mat 
man äter, säger hon. När hon påbörjade 
sin medicinering ville hon dokumentera 
behandlingen och ta bilder på sin 
hud. Det ledde till att hon startade ett 
Instagramkonto. Sofia ville att andra som 
såg ut som hon skulle kunna känna igen 
sig.  

Acceptera att jag ser ut såhär
Genom Instagram kom vändpunkten. 
Där kunde hon dela sina upplevelser 
kring sin akne.

–När jag tog bilder av min egen hud 
fick det mig att acceptera att jag ser ut 
såhär. Jag var inte mindre värd på grund 
av hur min hud såg ut. Jag hade väldigt 
ofta känt mig ensam, men följarna fick 
mig att inse att det finns många fler som 
jag. Det hjälpte min självkänsla, menar 
hon. Samtidigt började hon ifrågasätta 
skönhetsidealen i samhället och på 
nätet. Hon upptäckte att huden skulle 
se ut på ett visst sätt och att det var en 
ständig jakt på den perfekta huden. På 
nätet pågår en kroppspositivism där 
man uppmuntrar alla att känna sig 
stolta över sin kropp, men huden lämnas 
ofta utanför. Sofia vill med sitt konto 
vara med och sätta huden i fokus och ge 

en visuell representation utan filter.

Sprida kunskap och synliggöra akne
–Mitt tips till andra är att följa och 
handplocka konton som visar en annan 
del av verkligheten. Se dig omkring 
på bussar och i mataffären. Det finns 
många olika människor och utseenden. 
Min högsta önskan är att människor 
med akne eller andra hudsjukdomar 
ska kunna leva med självförtroende, 
säger Sofia. Just nu har hon ingen aktiv 
akne, men hennes ärr finns kvar. Men 
att lasra bort ärren är inget som hon 
tänker göra. ”Det är viktigare att jobba 
på självkänslan” menar hon. Sofia 
tycker att hela processen från de första 
finnarna till en svår akne har varit svår. 
Hela ansvaret har legat hos henne själv. 
Hon har agerat forskare och researcher, 
och velat se resultat på en gång. Därför 
var det skönt när hon fick medicinering 
och en läkare som bekräftade att hon 
behövde hjälp.

När du är som allra svagast är  
du väldigt stark
–Det blir bättre! Desperationen lös i 
mitt ansikte. Jag hade ont, var ledsen 
och kände att jag inte dög. Men det blev 
bättre dag för dag, för jag tog ett steg i 
taget. Så till alla er där ute som kämpar, 
det finns hjälp och stöd att få. Hitta ett 
sammanhang och likasinnade personer 
som du trivs med. Du är inte ensam, 
avslutar Sofia.
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Det var många 
tankar kring  
hur människor 
skulle se på mig, 
men framförallt 
hur jag skulle 
möta mig själv  
i spegeln.
Sofia Grahn
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Under vinterhalvåret drabbas många 
av torr hud. Torrhet kan göra huden 
mer känslig för irriterande ämnen och 
försämra hudens barriär. Nu har ACO 
tagit fram ett nytt läkemedel för torr 
hud, Miniderm Duo.

orr hud är en del av 
hudsjukdomen atopiskt 
eksem och mjukgörande 
krämer ingår i 
basbehandlingen.[1] Personer 

med torr hud och atopiskt eksem har 
ofta en försämrad hudbarriär, även på 
eksemfri hud. Detta betyder att huden har 
svårare att bibehålla vatten och vanligtvis 
blir torr. En försämrad hudbarriär är 
också mer känslig för yttre faktorer som t 
ex allergener och irriterande ämnen. I den 
senaste produktutvecklingen var ACO:s 
målsättning att ta fram en kräm som har 
bevisad effekt att stärka hudbarriären, och 
som också tolereras väl. Målgruppen har 
framförallt varit barn, men också vuxna 
med torr hud. 

Miniderm Duo stärker hudbarriären  
Miniderm Duo är en kräm med 
en ny sammansättning och är det 
första läkemedlet som innehåller en 
kombination av karbamid (2 procent) 
och glycerol (20 procent). Karbamid 
och glycerol är två väldokumenterade 
fuktbindande substanser som ofta 
används vid behandling av torr hud och 
atopiskt eksem.[2]  

Miniderm Duo är självkonserverad, 
 vilket betyder att inga konserverings-
medel är tillsatta. Konserveringsmedel 
behövs i de flesta krämer för att det 
inte ska bildas mikroorganismer. 
Men det finns de som vill undvika 
konserveringsmedel av olika anledningar 
och där är Miniderm Duo ett alternativ. 

Bevisad effekt i studie
För att bekräfta effekten av den utvalda 
krämen på hudens barriär inleddes en 
klinisk studie på patienter med atopiskt 
eksem. I studien jämfördes Miniderm Duo 
mot två andra krämer.   

Studien visade att Miniderm Duo 

förbättrar hudens motståndskraft 
mot ett irriterande ämne och stärker 
hudbarriären. Miniderm Duo stärkte 
också hudens barriär bättre än de båda 
andra krämerna i studien. Det visade sig 
alltså att krämer kan ha olika effekt på 
huden.  

Bild 1: En intakt hudbarriär skyddar mot yttre faktorer, som 
allergener, bakterier och irriterande ämnen.  

Bild 2: Om hudbarriären är skadad blir huden torr och ömtålig. 
Vätska börjar avdunsta och yttre faktorer kan lätt ta sig in i huden. 

Bild 3: När främmande ämnen tränger in uppstår en inflammation. 
Huden blir röd och varm och det kan uppstå eksem. Det blir lätt en 
ond cirkel, men som kan brytas.  

Miniderm Duo 20 
mg/g + 200 mg/g 
kräm (karbamid 
+ glycerol) är ett 
receptfritt läkemedel 
mot torr hud.  Läs 
bipacksedeln 
noggrant. ACO Hud 
Nordic AB.  
aconordic.com 

1. 1177.se. Atopisk 
dermatit - 
böjveckseksem/vad 
kan jag göra själv

2. 1177.se. Läkemedel 
vid eksem – 
mjukgörande medel.

Viktigt att smörja också i bättre 
perioder  
Både vid torr hud och hos personer med 
eksem är det viktigt att smörja huden 
med mjukgörande kräm ofta och rikligt, 
helst två gånger om dagen och alltid efter 
kontakt med vatten.  

Man kan underlätta smörjrutinen 
genom att ha krämen tillgänglig på flera 
platser i hemmet. En mindre förpackning 
kan man lätt ha med sig utanför hemmet, 
exempelvis i handväskan eller stående på 
jobbet eller förskolan. 

Atopiskt eksem kommer ofta i skov 
och det är lätt att glömma bort att smörja 
huden i bättre perioder, för att fortsätta 
hålla hudbarriären intakt.  

Det visade 
sig alltså att 
krämer kan 

ha olika effekt 
på huden.

Text 
Johannes Hägglund

Denna artikeln är i samarbete med ACO.

Vad är hudbarriären?  
Hudbarriären är det allra yttersta lagret i överhuden som gör att vi 
behåller fukten i huden och inte torkar ut.  

Nytt läkemedel mot  
torr hud med bevisad 
effekt att stärka 
hudbarriären
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Miniderm Duo
EN NYHET FÖR TORR HUD

Nya Miniderm Duo är en både barriärstärkande
och mjukgörande kräm för behandling av torr
hud, som passar hela familjen. Krämen innehåller  
en kombination av glycerol och karbamid.

– FÖR BEHANDLING AV TORR HUD

– STÄRKER HUDENS BARRIÄR

– VÄLTOLERERAD OCH SJÄLVKONSERVERAD

Miniderm Duo 20 mg/g + 200 mg/g kräm (karbamid + glycerol) är ett receptfritt läkemedel mot torr hud.  Miniderm Duo 20 mg/g + 200 mg/g kräm (karbamid + glycerol) är ett receptfritt läkemedel mot torr hud.  
Läs bipacksedeln noggrant. ACO Hud Nordic AB. www.aconordic.comLäs bipacksedeln noggrant. ACO Hud Nordic AB. www.aconordic.com
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Atopisk dermatit:  
Den gömda och glömda 
folksjukdomen

–Atopisk dermatit är en allvarlig sjukdom som det pratas alldeles för lite om. Men 
patienter med diagnosen ska inte misströsta för det finns tillgång till många fler 
behandlingsalternativ nu än tidigare, säger Maria Bradley Professor och överläkare i 
dermatologi vid Karolinska sjukhuset.

topisk dermatit är en kronisk 
inflammatorisk folksjukdom 
som drabbar cirka 15–30 
procent av alla svenska 
barn och upp till tio procent 

av den vuxna befolkningen. Sjukdomen 
kan variera i svårighetsgrad, både mellan 
individer och vid olika tidpunkter hos 
samma individ. Symptomen kan vara 
alltifrån milda med klåda och begränsade 
utslag till att hela kroppen är drabbad och 
patienten behöver inneliggande vård och 
systembehandlingar.

Framför allt påverkar sjukdomen 
livskvaliteten, dels för att eksemet ofta är 
synligt i ansiktet och på händerna, dels 
för att den intensiva klådan vid skov kan 
orsaka sömnförluster på upptill 3 timmar 
per natt vilket i sin påverkar arbetslivet och 
skolgång. Kunskaper om tillståndet inom 
vården är ofullständig, vilket resulterat 
i att många patienter inte blir tagna på 
allvar. ”Lite eksem är inte så farligt” har 
tidigare varit ett vanligt synsätt. Jag har 
träffat många patienter som har slutat 
söka vård för sitt eksem då de upplever 

att de inte fått tillräcklig hjälp utan bara 
ett recept på kortisonkräm och inget 
mer säger Maria Bradley. Det har hittills 
inte satsats så mycket på forskning och 

läkemedelsutveckling 
kring atopiskt dermatit 
men det har ändrat sig 
nu säger hon.

Nya behandlingar  
och kunskap   
De behandlingar som 
tidigare varit tillgängliga 
gäller fortfarande 
som hörnstenar i 
behandlingen. Det 
handlar om att undvika 

triggerfaktorer, att lokalbehandla med 
mjukgörande krämer och använda 
antinflammatoriska krämer. Men under 
de senaste 5 åren har det tillkommit 
nya behandlingar såsom biologiska 
läkemedel och små molekyler vilka är mer 
specifika och kan blockera de signalvägar 
som underhåller det atopiska eksemet. 
Behandlingarna kan tas som sprutor eller 
tabletter och finns nu tillgängliga för de 
med svårare atopiskt eksem. 

Det är också många nya substanser 
som nu prövas som läkemedel och Maria 
Bradley tror att det inom de närmaste 
åren kommer finnas väldigt många olika 
läkemedel mot atopiskt eksem att välja på. 
Hon hoppas att det kommer leda till en mer 
individanpassad behandling så alla kan få 
den hjälp de behöver. Hon hoppas också 
att det snart kommer nationella riktlinjer 
som kan underlätta val av behandling samt 
främja en jämlik vård i landet.

Text
Susanne de Mello

Maria Bradley
Professor & överläkare  
i dermatologi 
Karolinska sjukhuset
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Av alla vuxna i Sverige 
drabbas av sjukdomen

10%

Åderbråck drabbar nästan var tredje vuxen person i 
Västeuropa. I 95 procent av fallen är orsaken ärftlighet. 
Det är ofta smärtsamt och obekvämt, men med hjälp av 
en effektiv metod så är flera typer av åderbråck enklare 
att behandla. 

märta, trötthet och en tung 
känsla i ben och fötter är vanliga 
symptom för åderbråck. Är 
de större så behövs oftast en 
operation, men med hjälp av 

ultraljud och skuminjektion slipper 
du operera de små och medelstora 
åderbråcken. 

– Metoden kan användas mot nästan 
alla typer av åderbråck oavsett var på 
kroppen de finns. Skummet injiceras 
i de skadade venerna och gör så att 
kärlväggarna klistras ihop och förtvinar, 
säger Brigitte Galland Perhard som är 
legitimerad läkare och specialist på 
kärlsjukdomar. 

Behandla på djupet
För ett så bra resultat som möjligt måste 
åderbråcket behandlas på djupet och 
inte bara där det är synligt. Ultraljud gör 
att man lätt kan hitta de dåliga venerna, 
eftersom blodet hela tiden cirkulerar, 
säger Brigitte Galland Perhard.

– När du väljer att behandla dina 
åderbråck med skuminjektion slipper 
du narkos, infektioner och skador inuti 
kroppen. Ultraljudsundersökningen gör 
att du inte riskerar att skada något annat 
i din kropp, eftersom den görs innan 
behandlingen. Du behöver inte heller 
sjukskriva dig från jobbet eftersom att du 
kan gå som vanligt efteråt.

Snabbare återhämtning
Metoden med ultraljud och skuminjektion 
är vanlig i Europa, men relativt okänd i 
Sverige. 

– För att kunna utföra behandlingen 
så krävs det att läkaren kan läsa av 
ultraljudet och se skillnad på normala 
vener, eventuella blodproppar och 
åderbråck. Metoden innebär mindre 
bieffekter och i de flesta fall inga behov 
av bandage eller kompressionstrumpa. 
Den kostar också betydligt mindre än 
en operation, plus att du återhämtar dig 
snabbare, säger Brigitte Galland Perhard.

Text  
Fredrik Söderlund INBLICK

Effektiv metod  
mot åderbråck

Resultatet  
av metoden
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Före EfterDenna artikel är  
i samarbete med  
Åderbråck.nu.
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solallergiker och solskyddskänsliga.

Text EVY Technology

Denna artikeln är i samarbete 
med EVY Technology.
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Kliniskt bevisad  
effekt mot torr, känslig 
hud och eksem

Svensk hudvårdsteknologi som stärker hudens  
barriärfunktion, ger ett effektivt skydd och 
återfuktar på djupet.

Allt-i-ett ansiktsmousse
Daily Defense Face Mousse är en 

ansiktsmousse som ger ett högt skydd 
mot solens UV-strålar  samtidigt som den 
är  intensivt återfuktande och har en 
 antiage-effekt. Maximalt UVA-skydd 
och  skyddar även mot det skadliga blå 
HEV-ljuset. Berikad med aktiva ämnen 
 såsom sepicalm och micah.

Motverkar soleksem
Daily Tan Activator aktiverar 

 produktionen av hudens  melanin, vilket 
påskyndar,  fördjupar och  förlänger din 
 solbränna samtidigt som  produkten är 
intensivt  vårdande.   Kan  användas som 
återfuktande  bodylotion varje dag året 
om. Förbereder och  stärker huden för 
sommarens  påfrestningar. 

Intensiv återfukting
Daily Repair Mousse är en multi-

funktionell barriärmousse som är 
 berikad med mjuk görande, lugnande 
och fukt bevarande ämnen som 
 bekämpar torr hud utan att  lämna  
en kladdig, fet hinna. Passar allt från 
torra händer, kropp och ansikte till att 
vårda svårare hudproblem och eksem. 
Innehåller 10 % urea, vilket gör den 
 naturligt exfolierande.

VYs skonsamma 
hudvårdsprodukter baseras 
på en kliniskt beprövad 
formula som fördelas över 
hela det översta hudlagret 

istället för att lägga sig på ytan. Den unika 
formulan absorberas snabbt och bildar 
ett skyddande membran, täpper inte till 
porerna och lämnar ingen hinna. Skyddar 
mot uttorkande och hud irriterande 
ämnen, som tex värme, vind, vatten och 
kemikalier. Återfuktar och hjälper huden 
att bibehålla fukten. EVYs unika formula 
skyddar inte bara din hud utan kapslar 
också in aktiva ingredienser,  för dem 
längre ner i hudlagret och skyddar dessa 
mot nerbrytande syre.  När det gäller 
solfilter blir effekten extra tydlig, eftersom 
EVYs solskydd är extra hållbara och 
långvariga. 

Alla EVYs produkter är utvecklade för 
den allra känsligaste hyn men passar 
naturligtvis alla hudtyper. Produkterna 
är alltid dermtologiskt testade och fria 
från konserveringsmedel, parfym eller 
annat som kan irritera huden.  Den typen 
av ingredienser i kombination med 
påfrestingar från miljö och eventuella 
solskador kan försvaga huden med tiden 
och skapa överkänslighet. 

EVY är även lämplig för den som har 
eksem eller acne. Rekommenderas till 

Hudvårdsresan börjar i Sverige på 90-talet, 
när Margrets mamma, Anna Hjartardottir, 
träffade den svenska kemisten som tagit 
fram och patenterat den unika 
hudvårdsmoussen. Anna tog med sig 
moussen till sitt hemland Island. Isländska 
fiskare, som dagligen kom i kontakt med 

saltvatten och fiskens starka magsyror, var 
en utmärkt testgrupp. Fiskarnas tidigare 
problem med torra, irriterade och röda 
händer och hud försvann! Ett resultat som 
markerade starten på EVYs fantastiska 
resa. Alla EVYs produkter utvecklas och 
tillverkas i Sverige.

Om EVY – En svensk hudvårdsrevolution



BIOLOGY AT THE SERVICE  
OF DERMATOLOGY  

Learn more about NAOS, French ecobiology company,  
founder of BIODERMA, on www.naos.com

BIODERMA  
skapare av the  

SKIN BARRIER  
THERAPY TM PATENT  

76% upplever inga  
återfall av eksem under  

6 månaders användning*.

*Klinisk studie, 130 testpersoner mellan 
6 månader och 15 års ålder, med  
moderat atopisk dermatit. 

En dermatologisk duo.  
Lugnar, vårdar och  

ger näring. 

Atoderm  
Intensive baume 

& Shower oil

MYCKET TORR, IRRITERAD  
OCH ATOPISK KÄNSLIG HUD 
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Det är oerhört viktigt att 
patienter med atopiskt eksem 
får komma till en läkare med 

uppdaterad kompetens  
kring de behandlingmetoder  

som finns.
Åke Svensson

Behandlings- 
revolution ökar 
livskvaliteten med 
atopiskt eksem

De senaste årens intensiva forskning och utveckling inom 
atopiskt eksem har hittills lett till att många nya läkemedel har 
godkänts. Dessa nya läkemedel har för många patienter med 
atopiskt eksem inneburit en avsevärt förbättrad livskvalitet 
och nya förutsättningar för ett aktivt liv. 

et första biologiska 
läkemedlet för patienter 
med atopiskt eksem 
godkändes 2017. Därefter har 
allt fler biologiska läkemedel 

godkänts och flera läkemedelskandidater 
genomgår för närvarande kliniska 
prövningar. Atopiskt eksem är numera 
ett hett forskningsområde, vilket gynnar 
såväl sjukvården som patienterna. 

–De senaste årens utveckling på 
behandlingsfronten innebär att 
många nya verktyg har tillkommit i 
verktygslådan som används för att 
behandla atopiskt eksem. Det är en 
långvarig inflammatorisk hudsjukdom, 
en folksjukdom som förekommer hos 
både barn och vuxna, säger Åke Svensson, 
överläkare vid Hudkliniken på Skånes 
Universitetssjukhus.

Pfizer AB  556059-6255 | Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 | pfizer.sePP
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Din erfarenhet av eksem 
är unik för dig
– från symtom och utlösande faktorer till påverkan på din livsstil och dina personliga mål. 
Dela med dig av dina erfarenheter till din läkare under ditt läkarbesök. Genom att samtala 
öppet kring hur ditt eksem påverkar dig kan ni tillsammans sätta upp behandlingsmål 
och hitta behandlingsalternativ som passar dig – inklusive nya innovativa alternativ.

Mer forskning behövs
Han betonar samtidigt att det behövs 
mer data för att kunna utvärdera vilka 
nya läkemedel som lämpar sig bäst 
för olika typer av patienter och vilken 
plats de bör ha i behandlingstrappan. 
Det är också viktigt att det finns 
tillräckligt många läkare som har 
uppdaterad kompetens kring de nya 
behandlingsalternativen. Den höga 
utvecklingstakten inom atopiskt eksem 
visar inga tecken på att avta, även 
framöver väntas flera nya läkemedel 
adderas till behandlingsarsenalen. 

–Även om mycket forskning bedrivs 
på atopiskt eksem så behövs ännu mer. 
Mjukgörare är ett sådant exempel. Det 
behövs bland annat tydlig evidens och 
ännu mer klinisk praxis kring vilka 
mjukgörarare som lämpar sig bäst för 

olika patienter, säger Åke Svensson.

Helhetsperspektiv på patienten
Han efterlyser nationella riktlinjer 
för vården av patienter med atopiskt 
eksem, vilket saknas idag. Gemensamma 
riktlinjer kan bland annat bidra till 
att göra vården mer jämlik för dessa 
patienter. I dagsläget varierar tillgången 
på hudspecialister mycket över landet.

–Det är oerhört viktigt att patienter 
med atopiskt eksem får komma till en 
läkare med uppdaterad kompetens 
kring de behandlingsmetoder som finns. 
Det finns även en missuppfattning om 
att atopiskt eksem i första hand är ett 
kosmetiskt tillstånd. Det stämmer inte 
alls, det finns i själva verket en tydlig 
koppling mellan atopiskt eksem och 
psykisk ohälsa. Det inflammatoriska 

tillstånd som orsakar atopiskt eksem 
påverkar hela kroppen. Individer med 
atopiskt eksem bör därför behandlas 
utifrån ett helhetsperspektiv på kropp 
och själ, säger Åke Svensson. 

Text Annika Wihlborg

Åke Svensson
Överläkare vid Hudkliniken på
Skånes Universitetssjukhus
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Bältros är en infektionssjukdom som drabbar personer som tidigare haft vattkoppor. Risken att insjukna i 
bältros ökar med stigande ålder. För de allra flesta går bältros över av sig själv, men den som är äldre eller 
har ett nedsatt immunförsvar bör uppsöka sjukvården så snart som möjligt. Numera finns även flera olika 
typer av vaccin mot bältros. 

E
n av fyra svenskar drabbas 
någon gång i livet av bältros 
och tre av fyra av de som 
får bältros är individer över 
femtio år.  

– Bältros orsakas av samma virus 
som vattkoppor. När en person har haft 
vattkoppor stannar viruset kvar i kroppen 
för resten av livet. Viruset kan bli aktivt 
igen och då orsaka bältros. Det är ännu 
oklart vilka faktorer som utlöser bältros, 
säger Tomas Bergström, professor vid 
Virologiska laboratoriet på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

Smärta och blåsor på ena  
sidan av kroppen 
Hos individer som någon gång haft 
vattkoppor ligger vattkoppsviruset 
vilande kvar i ryggmärgens 
känselnervceller. Om viruset reaktiveras 
så vandrar det utmed nervbanorna 
mot hudytan och orsakar smärta och 
blåsor, vilket karakteriserar bältros. 

Bältros är vanligt och 
bör behandlas snabbt 

De vanligaste symptomen på bältros 
är smärta och utslag i form av blåsor. 
Typiskt för sjukdomen är att blåsorna i 
många fall lägger sig som ett band på ena 
sidan av kroppen. 

Sök sjukvård om du är i riskgrupp 
Många som drabbas av en mildare 
form av bältros behöver inte uppsöka 
sjukvården eftersom sjukdomen ofta 
läker av sig själv inom ett par veckor. 
Personer som är över 70 och drabbas 
av bältros bör uppsöka sjukvården. Om 
bältrosen förblir obehandlad riskerar 
personer i denna åldersgrupp nämligen 
att drabbas av bestående smärta som 
kan hålla i sig i tre månader eller längre. 
Personer som har nedsatt immunförsvar, 
behandlas för cancer eller någon form 
av autoimmun sjukdom rekommenderas 
också att söka läkarkontakt så snart 
som möjligt. Det är nämligen viktigt att 
behandla bältros på ett så tidigt stadium 
som möjligt.  

Tomas Bergström
Professor 
Virologiska labora-
toriet Sahlgrenska 
universitetssjukhuset

Tidig behandling kan förebygga 
långvarig smärta 
Bältros behandlas vanligtvis med 
en standardbehandling bestående 
av antivirala läkemedel. Tomas 
Bergström betonar vikten av att 
sätta in behandlingen så tidigt som 
möjligt eftersom det kan minska 
risken för långvarig smärta och 
allvarliga neurologiska följdsjukdomar, 
exempelvis hjärnhinneinflammation och 
hjärninflammation.  

Två typer av vaccin 
Det finns i dagsläget två sorters vaccin mot 
bältros: levande vaccin och proteinbaserat 
vaccin.  Folkhälsomyndigheten 
utreder för närvarande om vaccination 
mot bältros kan ingå i ett särskilt 
vaccinationsprogram för äldre. Än så 
länge ingår inte bältrosvaccinet i det 
statliga vaccinationsprogrammet, vilket 
innebär att varje individ får bekosta 
vaccinationen själv.

Svenskar drabbas någon
gång i livet av bältros

Text Annika Wihlborg
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Bältros kan du få ändå
HÄLSOMEDVETEN

 
Läs mer om bältrosvaccin  

och behandling

Nästan alla över 50 år har risk att få bältros 
I Sverige drabbas 30 000 årligen
Har du tur känns det lite grann
Har du otur kan det vara väldigt smärtsamt
Nervsmärtan kan finnas kvar i många år

DET FINNS VACCIN

 

Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information
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topisk dermatit (atopiskt 
eksem) drabbar 15-30 
procent av barn och upp till 
10 procent av vuxna. Denna 
kroniska sjukdom debuterar 

oftast före 2 års ålder. Atopisk dermatit 
karaktäriseras beroende på ålder. Under 
spädbarnsfasen (0-2 år) sitter eksemen 
främst i ansiktet, på kinder och längst 
armar och bens sträcksidor. Under 
barnfasen (2-12 år) har eksemen istället 
förflyttat sig till böjvecken. När man 
slutligen når vuxenfasen (> 12 år) har 
eksemen ofta en tendens att sitta på 
huvud, hals och händer. Gemensamma 
symtom oavsett ålder är dock torr hud 
och svår klåda. Det finns ingen enskild 
enkel orsak till atopisk dermatit Flera 
medfödda och förvärvade faktorer 
samspelar med varandra för att ge 
sjukdomen, så som bristande funktion 
i immunförsvaret och i hudbarriären. 
Defekten i hudbarriär gör att vi inte 
kan behålla fukt som en normal hud 
kan. Följden blir en torr hud som lätt 
spricker och är därmed mer receptiv 
för allergener och bakterier som gör att 
inflammation uppstår.

Atopisk dermatit kan variera i 
svårighetsgrad, men uppskattningsvis 
lider cirka 7 procent av den svårare 
formen. Dock har studier visat att oavsett 
milda, måttliga eller svåra atopiska 

Sophie Vrang
Ordförande
Atopikerna

eksem så lider denna patientgrupp av 
en sämre livskvalitet än de med andra 
kroniska sjukdomar såsom epilepsi, 
insulinbehandlad diabetes, astma eller 
psoriasis.

Atopisk dermatit behandlas först och 
främst utifrån att dämpa inflammationen 
i huden. Basen är en god egenvård, 
patientutbildning och mjukgörande 
krämer för att senare erbjuda topikala 
kortisonkrämer, ljusbehandling, 
medicinska bad och eventuellt 
antibiotika. Vid svårare eksem erbjuds 
systembehandling och slutligen biologisk 
behandling, scanna QR-koden för att se 
behandlingstrappan.

Att leva med atopisk dermatit
Eksemutbrott uppstår på grund av  
en mängd olika faktorer. Det kan 
vara klimatet (torr luft), infektioner, 
negativ stress, klädmaterial, tvålar 
eller mekanisk retning/klåda. 
Andra försämringsfaktorer kan vara 
kontaktallergier som nickel, födoämnen 
eller pollen, pälsdjur och kvalster. 
Grundorsaken till eksemen är dock 
densamma – en defekt hudbarriär. Det 
är psykiskt påfrestande att leva med 
klådan och eksemen. Många lider av 
isolering, nedstämdhet och en ökad risk 
för depression. Inte sällan påverkas en 
hel familjs livskvalitet när ett barn har 

Text Atopikerna
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Om atopisk dermatit
Atopikerna är en underförening till 
Astma- och Allergiförbundet.

atopisk dermatit. Stress, störd nattsömn 
och sociala relationer påverkar hela 
familjen.

Atopikerna som patientförening
Atopikerna verkar som en brygga 
och en samarbetspartner mellan 
forskningen, vården, patienten och 
närstående – allt för att höja kunskapen, 
stärka egenvården och skapa en jämlik 
vård för alla som lider av atopisk 
dermatit. Vi samarbetar med många 
aktörer för att hitta meningsfulla 
vårdutvecklingsprojekt och påverkans-
arbeten som i slutändan ska förbättra 
vården och behandlingsresultaten 
för de drabbade. Ett exempel på ett 
vårdutvecklingsprojekt som Atopikerna 
gjort tillsammans med vården är 
verktyget ”Min behandlingsplan” som 
alla med atopiskt eksem kan använda  
sig av.

Denna artikel är  
i samarbete med  
Atopikerna.

Vi samarbetar med 
många aktörer för att 

hitta meningsfulla 
utvecklingsprojekt och 

påverkansarbeten.

Scanna QR-koden 
för att komma till  
”Min behandlingsplan” 
framtagen tillsammans 
med Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Läs mer om oss på atopikerna.se eller kontakta  
oss på atopikerna@astmaoallergiforening.se

Text 
Annika Wihlborg

Denna artikeln är i 
samarbete med 
Gladskin.

Begränsning av gula stafylokocker är avgörande för behandling 
av eksem. En ny studie, publicerad i 2021 års decemberutgåva 
av Journal of Drugs in Dermatology (JDD), visar på effektiviteten 
hos Gladskins endolysinbaserade kräm som innehåller den 
unika ingrediensen Staphefekt.  Dess förmåga att begränsa gula 
stafylokocker gör krämen mycket effektiv.

taphefekt är ett enzym som 
hjälper till att återställa hudens 
mikrobiom genom att endast 
angripa Staphylococcus aureus-
bakterierna, vilka ofta ger 

upphov till eksem. Staphefekt riktar sig 
endast mot gula stafylokocker och skadar 
inte de goda bakterierna. Patientrapporter 
visar på markanta symtomförbättringar. 
När krämen applicerades två gånger 
om dagen kunde man se att patientens 
eksemsymtom, inklusive klåda och 
rodnad, minskade på bara några dagar. 
Den endolysinbaserade krämen tolereras 
dessutom av de flesta eksempatienter.

Ett nytt sätt att behandla 
eksempatienter
–Gula stafylokocker fortsätter att spela 
en avgörande roll i uppkomsten och 
utvecklingen av atopisk dermatit. Den 

här studien är precis vad vi har väntat på, 
den innebär att vi har hittat ett helt nytt 
sätt att behandla patienter som lever med 
eksem, säger dermatologen Dr. Peter Lio, 
medlem i American National Eczema 
Associations vetenskapliga råd.

42 barn och vuxna använde krämen med 
Gladskins patenterade endolsyn under 
två veckors tid. 65 % av användarna 
upplevde en betydande förbättring inom 
tre dagar och 91 % upplevde en betydande 
förbättring inom 7 dagar. 100 % av alla 
barn och 95 % av alla vuxna upplevde 
en förbättring av livskvaliteten efter två 
veckor. Bland många patienter minskade 
även sömnsvårigheterna.

Staphefekt SA 100 finns redan i 
hudvårdsprodukter för akne, eksem och 
rosacea. Den marknadsförs av Micreos 
under varumärket Gladskin.

Den unika ingrediensen  
Staphefekt begränsar eksem  
och förbättrar livskvaliteten 
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Läs mer om oss på atopikerna.se eller kontakta  
oss på atopikerna@astmaoallergiforening.se

En pålitlig
partner för

hud och miljö

Galenica AB | Medeon Science Park | 205 12 Malmö

Låt oss introducera dig för Oviderm®  
– en oparfymerad, återfuktande och mjuk- 
görande kräm som tar hand om torr hud  
hos barn, vuxna och äldre.  

Oviderm tar inte bara hand om din hud, utan 
värnar också om miljön. Vår kräm har utvecklats 
och tillverkas i Sverige. Den är helt vegansk 
och innehåller råvaror som vi är måna om 
skall vara producerade på ett ansvarsfullt 
sätt. Oviderm innehåller inga ingredienser 
med miljöfarliga egenskaper. 

 O
VIDERM

-021-SE-220210

Hjälper mot torra förhållanden 
Läs mer på www.oviderm.se

Oviderm (propylenglykol) är ett receptfritt läkemedel för behandling av torr hud som kan förskrivas av läkare. Varningar och försiktighet: Oviderm ska  
inte användas på brännskadad hud. Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. Läs bipacksedeln noggrant innan användning. 

topisk dermatit och torr 
hud kännetecknas av 
intensiv klåda, torrhet, 
fjällande hud och 
återkommande eksem. 

Det är en vanligt förekommande kronisk 
inflammatorisk hudsjukdom, som har en 
livstidsprevalens med betydande effekter 
på livskvaliteten.

Galenica valde 2004 att satsa på 
läkemedel för bland annat atopisk 
dermatit eftersom de vill att patienterna 
bibehåller motivationen att fortsätta med 
en mjukgörande behandling som ger ett 
förbättrat utfall.

–Vi jobbar mycket med att produkterna 
ska vara användarvänliga när det kommer 
till doft och konsistens. Man får heller 
inte glömma bort vikten av kontinuitet, 
regelbundenhet och hur patienten 
upplever känslan på huden. Vi ser en 
efterfrågan på produkter som är neutrala i 
doften och att känslan på huden ska vara 
kosmetiskt tilltalande. Patienten blir då 

motiverad att upprätthålla behandlingen 
i vardagen, vilket är en förutsättning för 
ett lyckat och ihållande resultat. Mindre 
bra behandlingsresultat beror ofta på 
att användaren inte varit tillräckligt 
motiverad att fullfölja sin behandling, 
säger Galenicas vd och grundare Ronnie 
Wallin.

Ökad efterfrågan på veganska 
produkter
– Utöver att vi vill skapa produkter 
som hjälper, så genomsyras även vårt 
tänkande av hållbarhet i samtliga led. 
Från val av tidsenliga komponenter, till 
dess nedbrytning i naturen, till val av 
produktionsanläggningar, till leverans 
och efterföljande kvalitetssäkring. Vi 
implementerar produktionsprocesser 
med tonvikt på bevarande av 
naturresurser. För oss är det viktigt att 
våra produktionsenheter lever upp  
till våra miljökrav och att de ligger nära  
de marknader där vi verkar, säger  
Ronnie Wallin.

Galenica har även låtit ett oberoende 
externt bolag (ToxIntelligence AB) 
genomföra en hållbarhetsanalys 
av hjälpämnena i delar av 
produktsortimentet. Resultatet visar 
att krämbasen i en av företagets 
produkter står sig mycket bra ur 
ett hållbarhetsperspektiv av de 
mest förekomna produkterna 
inom produktkategorin på 
den svenska marknaden enligt 
Konsultrapporten (genomlysning 
av sju konkurrentprodukter 
ur ett hållbarhetsperspektiv),       
Konsultrapport – ToxIntelligence 
AB 2021. 

På senare år har efterfrågan på 
hållbara produkter och läkemedel ökat 
bland såväl förskrivare som patienter. 
Vår produkts hjälpämnen är av icke 
animaliskt ursprung och dessutom 
veganska, vilket är en viktig urvalsfaktor 
för allt fler användare, säger Fredrik 
Palmborg, nordisk produktchef på 
Galenica.

En pålitlig partner 
för hud och miljö
Patienter med atopisk dermatit som kontinuerligt använder sig av en mjukgörande 
kräm får ett bättre behandlingsresultat och i förlängningen ofta en förbättrad livskvalitet. 
Läkemedelsbolaget Galenicas ambition är att ge användaren en bättre följsamhet i 
behandlingen av eksem. Bolaget har i delar av produktsortimentet, valt att satsa på hållbara 
och vegetabiliska produkter.

Denna artikel är i 
samarbete med 
Galenica.

Text 
Annika Wihlborg & 
Susanne de Mello

Ronnie Wallin
VD & Grundare
Galenica

Adress
Medeon Science  
Park, 205 12, Malmö
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Kortisonfri behandling av symtom på eksem  
och hudirritationer: klåda, torrhet och rodnad
Kliniskt testad på eksemhud. För vuxna och barn från 0 år.

Daglig omvårdnad för torr, känslig och atopisk hud 
Ett nyutvecklat produktkoncept med innovativa formuleringar, 
för daglig omvårdnad av problematisk hud.

Finns exklusivt på apotek. Läs mer på Locobase.se

Locobase Eczema Cream är en medicinteknisk produkt (klass IIa).  
Läs bipacksedeln noga före användning. www.karopharma.se

ECZEMA CREAM

NYHET!

För att förebygga och behandla en problematisk hud krävs kontinuerlighet. 

För att förlänga de goda perioderna behövs daglig hudvård 
som under håller och förebygger. När skoven kommer behövs 
behandlande produkter. Locobase erbjuder effektiva och 
väldokumenterade hudvårdsprodukter som har använts 
i generationer för torr, känslig och atopisk hud. Utvecklade 
tillsammans med skandinaviska dermatologer. 

Nu finns Locobase Eczema Cream, en kortisonfri kräm 
för behandling av symtom på eksem och hudirritation.  
Tillsammans med Everyday Special produkterna erbjuder nu 
Locobase hudvård för alla delar av cykeln med problematisk 
hud, för att hjälpa till att förlänga de goda perioderna med 
mer välmående hud.

Före, under och 
efter hudbesvär

 Minskar klåda, rodnad och hudirritation
 Hjälper till att förebygga hudinfektion
 Stödjer hudens naturliga läkningsprocess
 Mjukgör och återfuktar torr hud
 Går snabbt in i huden utan att kladda

 Lugnar huden och ger långvarig återfuktning
 Hjälper till att lindra kliande och irriterad hud
 För vuxna och barn från 0 år
 Rekommenderas av Asthma Allergy Nordic

EVERYDAY SPECIAL
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