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VAD ÄR ATOPISKT EKSEM?
Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom 
med symtom i form av knottrig, röd, torr hud med inslag 
av klåda. Atopi innebär benägenhet att överreagera mot 
 ämnen som i sig är ofarliga och ge symtom i form av 
 eksem, allergi och astma.

Atopiskt eksem varierar i svårighetsgrad och drabbar olika 
ytor på kroppen beroende på ålder:

• Barn yngre än 2 år har ofta utslag i ansiktet och på bålen.

• Barn äldre än 2 år och upp till tonåren har ofta utslag på 
arm, knäveck och under skinkorna.

• Vuxna har ofta utslag på ansiktet och händerna.

Atopiskt eksem debuterar oftast tidigt i livet, före 5 år 
ålder, men kan börja i vilken ålder som helst. I Sverige 
drabbas 15–20 procent av alla barn. Besvären brukar 
försvinna i tonåren, men kan finnas kvar livet ut. Atopiskt 
eksem kan inte botas, men idag finns läkemedel som 
effektivt kan behandla symtomen.

ATOPISKT EKSEM  
ÄR EN SJUKDOM SOM 
DRABBAR HUDEN
Eksem är en inflammation i huden.  
Atopiskt eksem är den vanligaste 
sortens eksem.

INNEHÅLL
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Broschyren är framtagen i samarbete med barnläkare och 
barnallergolog Emma Goksör, Lung- och Allergimottagning 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt dermatolog 
Ylva Andersch Björkman, Hud-och könssjukvård Sahlgrenska 
Universitetssjukhus.
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VARFÖR UPPSTÅR  
ATOPISKT EKSEM?
Normalt håller sig huden mjuk och smidig med hjälp av  
fetter och vattenbindande molekyler. Vid atopiskt eksem 
har man en försvagad hudbarriär och en minskad mängd  
av dessa ämnen. Huden blir torr och bakterier och 
främmande ämnen tar sig lättare igenom huden. 

Immunsystemet är mer benäget att reagera på ämnen som 
kommer in i huden, jämfört med i en frisk hud. Då uppstår 
inflammation med rodnad, svullnad och klåda.

Sammanfattningsvis är orsaker till atopiskt eksem:

• Nedsatt hudbarriär på grund av nedsatt förmåga att  
bilda fetter och vattenbindande molekyler.

• Obalans i immunsystemet med tendens till överaktivitet.

Ovannämnda faktorer styrs till viss del av våra gener.  
Men det finns troligtvis mer som spelar roll i utvecklingen 
av atopiskt eksem.

MER ÄN EN 
HUDSJUKDOM
Vid lindrigt atopiskt eksem kan man leva sitt liv som  
vanligt. Man kan behöva planera för tid till att smörja  
in kroppen regelbundet och att undvika sådant som 
försämrar eksemen.

För de som har svårare form av atopiskt eksem får det 
större påverkan på livet. Kliande, rodnade utslag varje  
dag kan vara en utmaning. Svårt att sova, ökad irritation 
och  minskad koncentration på grund av trötthet. Det är 
lätt att bli självmedveten och att man försöker undvika 
situationer där eksemet syns eller riskerar att bli sämre, 
som på stranden eller i badhus. Denna känslomässiga  berg- 
och dal bana gör att man kan känna en stor hopplöshet 
 inför sin sjukdom. Men man ska inte misströsta – det finns 
hjälp att få.
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HUR BEHANDLAS  
ATOPISKT EKSEM?
Behandlingen inriktar sig på att dämpa inflammationen 
och förse huden med fetter och återfuktande ämnen.

Enstaka eksemfläckar behandlas med kortisonkräm eller 
kortisonsalva som har en antiinflammatorisk effekt. Det 
finns olika styrkor av kortison, där svagt kortison används 
på hudveck och ansikte medan starkt kortison används på 
övriga delar av kroppen.

Det finns även andra antiinflammatoriska krämer och salvor 
som inte innehåller kortison. Dessa används främst för svår-
behandlat eksem på ansiktet eller händer. Om barnet ogillar 
att smörja sig skall man prioritera kortisonet som i sig 
innehåller en mjukgörande bas.

Vid långvarig och utbredd eksembild används alternativa 
behandlingar:

• Systemisk behandling som dämpar immunsystemet  
generellt. Behandlingen ges i form av tabletter eller 
med sprutor.

• Biologisk behandling som är skräddarsydd för att påverka 
specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen 
som leder till atopiskt eksem. Denna behandling ges för 
närvarande enbart med spruta pga. att de är uppbyggda 
av stora molekyler (proteiner) och 
kan därför inte tas som tabletter 
eller kapslar.

• Ljusbehandling i form av UVB som 
ges i en ljusbox. Behandlingen 
finns som alternativ men används 
inte så ofta för barn.

Det finns 
flera olika sätt att  
behandla atopiskt  

eksem och vilket sätt 
som passar bäst 

 beror på hur svåra 
besvären är

KAN MAN FÖREBYGGA 
ATOPISKT EKSEM?
Atopiskt eksem kan förebyggas med mjukgörande kräm 
som ger fukt och fetter till huden. Det minskar retning  
och inflammation i huden och gör att det kliar mindre.  
Man behöver inte vara orolig för biverkningar eller för att 
använda för mycket.

Forskning har visat att en hud med atopiskt eksem är svag 
och skadad också när huden ser frisk ut. Därför skall man 
använda mjukgörande kräm  varje dag och alltid efter 
dusch eller bad.

För ett barn som smörjer hela kroppen morgon och kväll 
går det åt 50–100 gram/vecka = 0,5–1 matsked/dag =  
0,5–1 pumpflaskor (500 gram) /månad.

För en vuxen som smörjer hela kroppen morgon och kväll 
går det åt ca 100–200 gram/vecka = 1–2 matsked/dag = 
1–2 pumpflaskor (500 gram) /månad.

• Vid torrt eksem krävs en fetare kräm eller salva.

• Vid vätskande eksem används en tunnare hudlotion.
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BEHANDLINGS-
TRAPPA FÖR 
ATOPISKT EKSEM

Alla som lever med atopiskt eksem har rätt  
till vård utifrån den europeiska behandlings-
trappan*. En egen behandlingsplan, remiss till 
specialist (vid behov) samt utvärdering i varje 
steg är grundläggande i denna vård.

Mjukgörande, patientundervisning, 
egenvård samt undvikande av triggers

Kortisonkräm i olika styrkor, medicinska bad, 
antiseptisk behandling och antibiotika

Avancerad kortisonbehandling 
och ljusbehandling

Systembehandling (immunhämmande)  
och biologisk behandling, eventuellt  

sjukhusinläggning

Sv
år

a 
b
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vä

r

M
ild

a 
b
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r

Basbehandling 
samt personlig  
behandlingsplan  
ska finnas 
genom gående  
i trappans alla 
steg *Behandlingstrappan är baserad på riktlinjer från 

European Academy of Dermatology and Venerology
Detta uppslag är anpassat efter material 
från atopikerna.se

MIN  
PERSONLIGA 

BEHANDLINGS
PLAN
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KORTISONBEHANDLING
För att använda rätt mängd kortison finns det idag riktlinjer 
om mängd kortison som krävs på olika delar av kroppen.

En så kallad fingertoppsmängd utgörs av en sträng kräm 
från pekfingrets yttersta led till fingertopp. Det blir cirka 
0,5 gram kräm och täcker ett område på huden som mot-
svarar en yta på ungefär 2 handflator hos en vuxen person. 
Tabellen nedan visar hur många fingertoppsmängder som 
behövs för olika åldrar och olika kroppsdelar. 

3–6 mån 1–2 år 3–5 år 6–11 år

Ansikte & nacke 1 1,5 1,5 2

Arm & hand 1 1,5 2 2,5

Ben & fot 1,5 2 3 4,5

Bål/framsida 1 2 3 3,5

Bål/baksida 1,5 3 3,5 5

12 år – 
vuxen

Ansikte & nacke 2,5

En arm 3

En hand 1

Ett ben 6

En fot 2

Bål/framsida 7

Bål/baksida 7

Fingertopps 
mängd

Fi
ng

ertoppsmetoden

Lokal kortisonbehandling har mycket god effekt på  
atopiskt eksem. Valet av styrka styrs av eksemets  
svårighetsgrad, lokalisation och patientens ålder.   

Hos små barn behandlas ett uppblossande eksem initialt 
med medelstark kortison, morgon och kväll, i ungefär  
en vecka. Därefter behandling med en svag kortison  
i ytterligare en vecka. Hos vuxna behandlas ett upp-
blossande eksem med en stark kortison, morgon och  
kväll, med samma nedtrappningsregim som barn. 

Små barn med ilsket eksem eller med otillräcklig effekt  
av medelstark kortison behandlas med stark kortison men 
då enbart en gång dagligen under en vecka. Därefter  
nedtrappning till svagare kortison i ytterligare en vecka. 

God effekt av lokal kortisonbehandling uppnås oftast efter 
en vecka. Rodnad och svullnad ska minska, hudytan bli 
 jämnare och klådan försvinna. För att förebygga täta eksem-
perioder kan man behandla med svagast effektiva kortison 
en gång dagligen två dagar i veckan ett par månader.
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VILKA BIVERKNINGAR 
KAN KORTISON GE? 
Ibland kan en medicin påverka dig på ett annat sätt än vad 
som är meningen, det kallas biverkningar. Tala alltid om för 
din läkare om du tror att du har biverkningar av din medicin. 
De flesta som använder medicinen upplever inte några 
problem med biverkningar.

Om man använder rätt kortison på rätt plats och lagom  
länge och lagom mycket, kan man undvika biverkningar. Man 
behöver också kontrollera att man mår bättre av medicinen.

• Kortison bryter ner kollagen, ett protein i huden som ger 
huden styrka. Om man använder starkt kortison ofta, kan 
huden bli tunnare och skörare, och man kan få synliga  
kärl och blåmärken i huden. Det är inte farligt. Att trappa 
ner kortisonsalvan så att huden får vila mellan kurerna 
minskar risken.

• Stark kortison kan ge finnar och plitor om man använder 
den i ansiktet. Därför bör man använda svagare kortison  
i ansiktet. 

• I ovanliga fall kan håren på huden växa mer.

• Kortison kan ge ökad eller minskad hudfärg på områden 
som den smörjs på. Det är en mycket ovanlig biverkan.

EGNA ANTECKNINGAR:
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Användbar information för barn
Atopiskt eksem är en hudsjukdom som varar länge. 
Eksemet kan få huden att klia och bli torr, sprucken, 
röd eller öm.

Vissa saker retar upp eksemet och gör att det blir 
sämre. Det kan vara saker som irriterar och torkar 
ut huden som tvål, vatten eller kallt och blött väder. 
Ibland blir eksemet sämre för att man träffat på 
något man är allergisk mot som tex. husdjur,  
kvalster eller viss mat. 

Olika personer är känsliga för olika saker. 

EKSEM!

ATOPISKT 
EKSEM
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är vanligt bland 
människor som 
har matallergier, 
hösnuva eller astma

drabbar pojkar 
och flickor 
ungefär lika ofta

är vanligt och drabbar 
upp till 1 av 5 barn

SNABBA  
FAKTA

ATOPISKT 
EKSEM

ger 
klåda

är ofta 
ärftligt
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MIKROPILOTERNANÅGOT ÄR FEL 
i huden. Kroppen 
behöver hjälp 
OCH IMMUNKRI-
GARNA BEHÖVER 
HJÄLP! VI BEHÖ-
VER DIG FÖR ETT 
TOPP HEMLIGT 
UPPDRAG.

Här är en grupp skickliga 
mikropiloter som kan hjälpa dig.

Vi  har upptäckt inkräktare på hudens yta. 
Läget är oroligt! 

Ni behöver hitta felet och få 
läget under kontroll!

Fort! Åk med era mikrofartyg nu.  
Kroppen behöver er! 

5...4...3...2...1.. 
NU LYFTER VI! 

VI KÖR!

PÅ VÄG IN I KROPPENS 
ATMOSFÄR...

ÅKER IN FÖR ATT 
TITTA NÄRMARE...

PÅ HUDENS YTA

bakterier pollen

GENERALEN,  
VI UTFORSKAR HUDEN…

Nu ser jag hur den  
fungerar. Huden håller 

bovarna ute. 
JA - OCH VISSTE DU 

ATT HUDEN ÄR KROPPENS 
STÖRSTA ORGAN?

OJ, OTROLIGT!

Utmärkt, huden är väldigt 
viktig! Den skyddar oss 
från yttre hot som tex 
bakterier, kemikalier 

och pollen.
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Gruppen 
upptäcker 

eksem...

Oj, det här 
ser ut att göra 

ont!

Ja, ni har hittat eksem - huden är RÖD 
OCH ÖM OCH KLIAR MYCKET - MEN JU MER
MAN RIVER PÅ DET, DESTO MER KLIAR DET!

Hudbarriären har 
försvagats och den 

släpper in bakterier och 
annat som retar huden...

Att ha eksem kan vara jobbigt  
på många sätt, man kan känna  

sig ensam eller ledsen ibland.

DET KAN OCKSÅ  
HINDRA EN FRÅN ATT 
SOVA ORDENTLIGT.

ATT PRATA OM SINA BESVÄR 
ÄR ALLTID EN BRA IDÉ!

NU SKA VI TA REDA PÅ VAD 
SOM PÅGÅR!

VISST, MEN NI MÅSTE  
ÅKA IN UNDER HUDEN  

FÖR ATT FÖRSTÅ!

DET ÄR HELT NORMALT  
ATT KÄNNA SÅ, OCH GÖR 

MAN DET SKA MAN FÖRSÖKA 
PRATA MED ANDRA OM HUR 

MAN MÅR.

frisk hud hud med eksem

TORR

KLIANDE

RÖD

ÖM

under huden

OJ, ÄR DET SÅ HÄR 
DET SER UT UNDER 

HUDEN...?

JAVISST!

VAD ÄR DET HÄR FÖR  
STORA SAKER?

Det här är dina immunceller. De är kraftfulla och mäktiga 
bjässar som skyddar din kropp mot yttre angrepp.

vissa av dem ser så arga  
och bråkiga ut!

Vänta! Vad  
var det där? 

 Vi följer  
efter! 

Jag ser det också. 
Undrar vad problemet är… 
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Huden är under 
ANGREPP!

vilka ÄR DE DÄR?  
DE ÄR ÖVERALLT!

Å NEJ! det är klådisarna!  
Men vi vet hur vi får bort dem!

*FLÄMT* DE MÅSTE 
VARA ORSAKEN TILL 

ALLA PROBLEM!

Klåda!

KLÅDA!

Klåda!

Fram med  
salvan! 

1   Huden är kroppens största organ  
och är mycket viktig. Den kan 
skydda från sådant som retar och 
skadar kroppen.   

2   En hud med eksem är försvagad 
och blir lätt torr, röd och kliar.

3   Att riva på huden kan göra eksemet 
sämre. Det försvagar huden och fler 
retande ämnen kan komma in. Vilket 
gör att det kliar ännu mer! 

VAD HAR VI LÄRT OSS?
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STRIDEN  
ÄR ÖVER!

NÅGOT  
SENARE…

TITTA HÄR. BEHANDLINGEN 
HAR HAFT EFFEKT - HUDEN SER 
LITE FRISKARE UT. DET KLIAR 

NOG OCKSÅ LITE MINDRE...

Utmärkt jobbat mikropiloter! 
Immuncellerna har lugnat sig och 

klådisarna har försvunnit! Bra 
drag med kortisonsalvan! 

Vi går under!  
Vi kommer förlora! Neeej, inte kortisonsalva!!!

Så skönt, nu ger de sig iväg. 
Tur att vi hade kortisonsalva 

och fick hjälp att bli av  
med klådisarna! 

Vi måste vara på vår vakt så klådisarna  
inte kommer igen. Vi får använda mycket  

kräm så att huden hålls mjuk och fin  
och skyddet fungerar.

NI ÄR BÄST!

TOPPEN!  
TACK, GENERALEN!

1   Vid eksem blir immunceller under 
huden överaktiva. Detta kallas för 
inflammation, och det gör att din 
hud blir röd och kliar.

2   Kortisonkräm lugnar ner 
inflammationen så att huden 
blir friskare och kliar mindre.

3   Det kan ta ett tag innan krämen 
har effekt. Man måste vara ihärdig 
och ha tålamod. 

VAD HAR VI LÄRT OSS?
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När retningen, 
inflammationen, 
minskar under 
huden blir huden 
mindre röd och 
öm och kliar 
mindre.
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Medicinen minskar 
retningen, inflammationen, 
under din hud.

VAD GÖR MIN 
MEDICIN? 

Mindre klåda 
och retad hud  
gör att du 
sover bättre!

Din läkare kontrollerar 
hur det går för dig 
med jämna mellanrum.

När din medicin 
gjort att huden 
mår bättre, så mår 
du ofta bättre!

Hudkräm med kortison 
fungerar mot retning och 
inflammation under huden.

Hör upp! Medicin kan fungera olika 
hos olika personer. Det är viktigt 
att du får en medicin som  
passar just dig och din hud. 

Ibland kan medicinen påverka dig på ett annat 
sätt än vad som är meningen. Om du märker att 
du mår dåligt av din medicin på något vis skall 
du säga till dina föräldrar eller vårdnadshavare, 
så att ni kan berätta det för din läkare. 



Framsida Baksida

Placera ett klådis-klistermärke 
för att visa var det kliar!

VAR KLIAR DET?

KLIA
-RIVA-CYKELN

KLÅDA 
Eksemet 
kliar och 
är ömt

RIVA
 Om du kliar 

och river 
blir eksemet 

värre 

EKSEM
Din hud är 
retad och 
irriterad 

SE UPP FÖR 
KLÅDISAR! EKSEM!
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SMÖRJ- 
SCHEMA
VECKA 1 MORGON KVÄLL Kortinson

behandling

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

VECKA 2 MORGON KVÄLL Kortinson
behandling

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

STARTDATUM

Sätt ett klistermärke när du har varit 
duktig på att smörja! En vuxen kan sätta 
ett kryss om du fått kortinsonbehandling.
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Hur mår ditt 
eksem? 

Hur har du 
sovit?

Hur mår 
du?

HUR DET GÅR 
FÖR MIG

Fyll i med dina ansiktsklistermärken!

Första 
veckan

Vecka 2

Vecka 4

Vecka 6

Vecka 8

Vecka 10

Vecka 14

Vecka 16

EGNA ANTECKNINGAR:
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SMÅ PRAKTISKA TIPS
Vårda din hud: För att hindra eksem behöver du ge 
din hud fukt och nyttiga fetter med mjukgörande 
kräm. Det skyddar huden och hindrar retande 
ämnen att ta sig in. Det är viktigt att smörja även 
när huden ser frisk ut. Smörj alltid medhårs och 
stryk in krämen. Gnugga inte!

Bad: Det finns inga regler för hur ofta man kan  
duscha eller bada, men det riskerar att torka ut 
huden. Använd ljummet vatten och duscholja så att 
huden inte blir för torr. Det är viktigt att man inte 
duschar och badar för länge, 10 minuter räcker. 
Efter varje tillfälle skall man återfukta huden och 
smörja in sig med mjukgörande kräm, helst precis 
efteråt, inom 3 minuter.

Mat: Du behöver inte undvika någon särskild mat, 
utan kan äta allt du tål. Men om du är allergisk mot 
någon mat kan ditt eksem bli sämre om du äter det 
du är allergisk mot. 

Klimat och kläder: Vädret kan påverka hur man mår 
när man har eksem. Kyla, värme, blåst och torr luft 
kan försämra eksemet. Att svettas kan också göra 
eksemet sämre. Det är bra att använda luftiga och 
lätta kläder på sommaren. På vintern kan du använda 
lager-på-lager så att du blir lagom varm och inte 
svettig. Undvik kläder som har ylle eller syntet i sig, 
eftersom det kan göra eksemet sämre.  

Med rätt medicin, 
mjukgörande kräm och 
tålamod kan de flesta 

med atopiskt eksem leva 
ett helt normalt liv

Träning: Det är viktigt att fortsätta med idrott och 
träning som du tycker om. Var lättklädd och ta en 
snabbdusch med ljummet vatten och smörj in dig 
efter träningspasset.

Övrigt: Ha det svalt i ditt sovrum och använd mjuka 
lakan och en skön och rymlig pyjamas. Om eksemet 
kliar kan du ta medicin med antihistamin som gör 
att det kliar mindre och blir lättare att sova gott.

Om dina mediciner inte hjälper ska ni alltid höra 
av er till läkaren! 

För mer information om atopiskt eksem besök 
patientföreningens hemsida, www.atopikerna.se
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SANOFI AB, Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm. Tel: 08-634 50 00.  www.sanofi.se
SANOFI och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram 
inom bland annat immunologi.
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