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FÖRORD

EN MILJON DRABBADE
AV FOLKSJUKDOMEN
ATOPISKT EKSEM - DAGS FÖR
NATIONELLA RIKTLINJER!
Idag är runt en miljon personer i Sverige drabbade av hudsjukdomen atopiskt eksem – alltså
ungefär var tionde person. Atopiskt eksem kallas ibland den gömda och glömda sjukdomen.
Trots tystnaden kring sjukdomen är atopiskt eksem en stor folksjukdom i Sverige.
Ett vanligt missförstånd är att atopiskt eksem enbart är av kosmetisk natur, men det är långt
ifrån sanningen då det är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. De som är drabbade av
sjukdomen, i måttlig till svår grad, lever med svår och intensiv klåda, smärta och störd sömn
samt ökad risk för annan samsjuklighet så som hudinfektioner, allergier och astma.
För de som lever med sjukdomen är atopiskt eksem en konstant följeslagare som ofta orsakar
problem med relationer, studier, yrkesliv samt sjukskrivning. Även livskvalitet är något som
påverkas i hög grad - i vissa studier mer så än vid till exempel insulinbehandlad diabetes,
psoriasis eller astma. Att ha atopiskt eksem ökar risken för psykisk ohälsa – och ger även högre
suicidrisk.
Då atopiskt eksem kan ge grava konsekvenser för drabbade och dess familjer har vi undersökt
hur vården av personer med atopiskt eksem ser ut runt om i Sverige, baserat på det vi som
patientföreträdare anser vara kvalitetsmått:
1. huruvida patienter förses med personliga behandlingsplaner med behandlingsmål
2. vilka olika typer av behandlingar och former av stöd som erbjuds patienter i Sveriges regioner
3. om regionerna använder livskvalitetmått vid utvärdering av behandlingseffekt
Resultatet var tyvärr inte överraskande: 80 procent av regionerna (20 av 21 deltog) förser
inte, per standard, patienter med atopiskt eksem med en personlig behandlingsplan som
inkluderar behandlingsmål. Tyvärr använder 25 procent av regionerna inte livskvalitetmått
alls vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem och 30 procent
av regionerna använder endast livskvalitetmått sporadiskt. Endast en region (Sörmland)
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erbjuder livskvalitetmått för utvärdering för alla patienter med atopiskt eksem (milt till svårt).
Regionerna är däremot bättre på att erbjuda olika typer av behandlingar och stöd som ger
symtomlindring - dock innebär inte erbjudandet av behandlingar att de automatiskt faktiskt
också förskrivs. Vi saknar det förebyggande arbetet – här finns en enorm förbättringspotential
som kan hjälpa personer som lever med atopiskt eksem att uppnå ökad livskvalitet och
minskat lidande.
Vi har varit tysta för länge – det är dags för förändring: vi som patientföreträdare kommer
arbeta med att följa upp och publicera hur regionerna arbetar med att bedriva jämlik vård
i enlighet med best practice, och detta kommer vi publicera varje år.
Då ungefär en miljon personer är drabbade behövs i ett första steg gemensamma och på sikt
nationella behandlingsriktlinjer samt ett kvalitetsregister med hög täckning för atopiskt eksem.
Behandlingsriktlinjerna och kvalitetsregistret kommer säkerställa att kunskap finns lätt
tillgänglig för att kunna bedriva jämlik och god vård, och att registret kommer följa upp hur
patienter också ges rätt behandling för just sina behov. Detta kommer att minska lidande
och spara resurser.
Vår målsättning är att alla hudkliniker, privata och offentliga, tar tid att fylla i det nationella
kvalitetsregistret SwedAD som idag är under utveckling. Detta för att vi ska kunna följa
behandlingsresultat, insamla data för forskning, men också för att säkerställa att vi bedriver
jämlik vård med en god kvalitet över hela landet.
Dessutom saknas strukturerad patientundervisning idag. Det är ohållbart då en fungerande
egenvård är en grundläggande del av behandlingen och även en förutsättning för att
patienten ska kunna ta hand om sig själv mellan vårdbesöken.

Sophie Vrang
Ordförande
Atopikerna

Maritha Sedvallson
Förbundsordförande
Astma- och
Allergiförbundet

Jonas Binnmyr
Fondsekreterare
Astma- och
Allergiförbundets
forskningsfond
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INTRODUKTION

ATOPISKT EKSEM I SVERIGE
Atopiskt eksem (även kallat atopisk dermatit) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom vars
symtom kan variera från mildare besvär med rodnad, torr och kliande hud, samt mindre utslag,
till stora besvär med intensiv klåda och plågsamma utslag med skorpbildning, sprucken hud
och vätskande sår på stora delar av kroppen. I Sverige uppskattas minst vart femte barn vara
drabbat och även om besvären kan minska med åldern estimeras upp till var tionde vuxen
vara drabbad. De allra flesta som har sjukdomen får sina symtom i en mycket tidig ålder, men
det är även möjligt att utveckla besvär senare i livet.1
Sjukdomen delas ofta upp i tre faser och symtomen kan generellt te sig lite olika under de tre
faserna, men typiskt är:
1. Infantilfasen (upp till 2 år) – hudutslag i ansikte, på hals, sträcksidor av extremiteter samt bål
2. Barndomsfasen (3-11 år) – hudutslag i hudveck, ansikte, händer och fötter samt rumpa och
baksida eller insida lår
3. Vuxenfasen (över 12 år) – hudutslag i hudveck, ansikte, hals och händer2
Atopiskt eksem kan variera från milt till måttligt eller svårt eksem som täcker stora delar av
kroppen. För personer med svåra besvär kan sjukdomen ha en stor negativ inverkan på
livskvaliteten, till exempel genom sömnbrist, ångest eller depression samt påverka både de
sociala och professionella aspekterna av vardagen.3, 4, 5, 6 Svårt atopiskt eksem kan ofta leda till
begränsningar i patientens val av yrke och fritidsaktiviteter.
Under senare delen av 1900-talet mer än fördubblades förekomsten av eksem hos barn, och
forskare ser överlag en ökning i antalet personer som drabbas av astma, allergi och eksem,
men det finns inget tydligt svar på varför denna ökning sker.7
Atopiskt eksem uppkommer genom ett samspel mellan en defekt hudbarriär och ett
immunförsvar som inte fungerar som det ska. När en person med atopiskt eksem kliar sig riskerar
hudbarriärens yttre lager att brytas ner och släppa in bakterier, allergener och virus.8 Läs mer
om detta i intervjun med Niklas på sidan 14. En vanlig missuppfattning är att sjukdomen smittar.
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Hos barn benämns atopiskt eksem ofta som böjveckseksem, då klåda och utslag oftast
uppstår bland annat vid knä- och böjveck. Dock kan atopiskt eksem dyka upp var som helst
på kroppen och även om sjukdomen kan avstanna hos vissa, så lever andra med problemen
under hela livet.9

”För personer med svåra besvär kan
sjukdomen ha en stor negativ inverkan
på livskvaliteten, till exempel genom
sömnbrist, ångest eller depression[...].”
VANLIGA SYMTOM

Svår klåda och utslag är vanliga symtom på eksem, men de är endast ytliga tecken på det
som pågår under huden. En person med atopiskt eksem kan ha helt besvärsfria perioder då
symtomen ligger vilande och huden inte visar några spår av sjukdomen, men inflammationen
är fortfarande aktiv under ytan och kan blossa upp.10
Vanliga besvär hos en person med atopiskt eksem inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Torr och kliande hud (intensiv klåda)
Röda utslag
Svullen hud
Sprucken hud
Vätskande sår
Skorpbildning
Förtjockad hud
Flagande hud11

DIAGNOS

Idag finns inget laboratorieprov för att diagnostisera atopiskt eksem, utan diagnosen ställs
med hjälp av Williams kriterier som är en kombination av:
•
•
•
•

kliande utslag med typiskt utseende och typisk distribution
generellt torr hud
tidig debut
egen diagnos eller familj (förstagradssläkting) drabbad av eksem och/eller annan atopisk
sjukdom, som astma eller rinokonjunktivit.12

Det är möjligt att göra POEM-testet (Patient-Oriented Eczema Measure) för att utvärdera
svårighetsgraden av sitt atopiska eksem. Testet nås via www.atopikerna.se.

BEHANDLING

Det finns olika behandlingsalternativ för personer som lever med atopiskt eksem, exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Topikala behandlingar, som mjukgörande och kortisonkrämer eller calcineurinhämmare
Eksemskola
Ljusbehandling
Systemisk behandling
Biologiska läkemedel
Medicinska bad (kaliumpermangantbad)

ATOPISKT EKSEM
- SVERIGES GÖMDA OCH GLÖMDA FOLKSJUKDOM

7

Mycket av dagens fokus inom atopiskt eksem ligger på symtombehandling, och inte på
prevention.
- Det är för lite fokus på prevention. Det är en oerhört svår fråga. Det går att
säga mycket på gruppnivå, men sitter man där med en enskild patient är det
inte alltid så lätt. Prevention, som inkluderar strukturerad patientundervisning och
individualiserad rådgivning om exempelvis triggerfaktorer, måste vara ett naturligt
steg i behandlingen. Och lösningen är ökad kunskap, säger Åke Svensson, docent,
hudläkare och ledande forskare på Skånes universitetssjukhus och hudklinik i Malmö.

TIDIG BEHANDLING

Atopiskt eksem i tidig ålder kan öka risken för andra efterföljande atopiska sjukdomar,
såsom astma och allergisk rinokonjunktivit, och detta brukar benämnas den atopiska
marschen.13 Flera studier har försökt att undersöka själva mekanismerna bakom, men idag
är dessa samband inte helt klarlagda och det behövs mer forskning inom detta område.
Tidig behandling av atopiskt eksem har varit del av det finska nationella programmet för att
motverka atopiska sjukdomar och programmet har väldigt framgångsrikt minskat effekterna
av astma och allergi på nationell nivå.14

ATOPIKER

Atopiskt eksem används som samlingsnamn för olika former av eksem som existerar, men
atopiskt eksem, eller atopisk dermatit som det också kallas, refererar till eksem med samtidig
förekomst av en särskild antikropp (IgE).15 Dock är det inte känt om IgE-antikropparna har
någon betydelse för eksemutvecklingen och samma namn används också för eksem utan
förekomst av IgE-antikroppar. Ordet atopi syftar till en ärftlig benägenhet att utveckla IgEantikroppar mot vanligt förekommande allergen och samtidig förekomst av allergisk astma,
hösnuva och eksem.16 I Sverige finns den sammanfattande termen ”atopiker”, som ett
samlingsnamn för personer som lever med dessa sjukdomar, speciellt atopiskt eksem.
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PERSPEKTIV

NATIONELLA RIKTLINJER SAKNAS
Överläkare Åke Svensson, Skånes universitetssjukhus och hudklinik i Malmö, är nestor och en
av Sveriges främsta experter inom atopiskt eksem. Han har verkat och forskat inom området
i såväl Sverige (från sena 70-talet) som Europa (från mitten av 90-talet). Till vardags i Malmö
träffar Åke Svensson alla typer av patienter med atopiskt eksem, från barnpatienter till svårare
remissfall. Han berättar att atopiskt eksem är ett utbrett problem och att mörkertalet är stort.
- Sannolikt ligger snittet uppemot 10 procent, vilket innebär att över en miljon
personer är drabbade av atopiskt eksem i Sverige. Dessa siffror gäller hela
spektrumet, från mild till svår sjukdom. Men även den milda varianten av sjukdomen
kan vara bekymmersam.
En klok allmänläkare kan vara bra för personer med mild sjukdom, men för svårare fall behövs
det en specialist som bör hålla i, och samordna, behandlingen.
- Att patienten är underbehandlad och inte får kvalificerad vård är ett problem.
Vid atopiskt eksem är det viktigt att ställa rätt diagnos och utesluta andra diagnoser
som exempelvis kontaktallergi. Patienter med lindrigt atopiskt eksem är oftast hyfsat
behandlade. Tyvärr är det svårare fall som ofta inte blir rätt behandlade. Atopiskt
eksem är en drabbande sjukdom, faktum är att de som har milt till måttligt atopiskt
eksem ligger i linje med de personer som har insulinkrävande diabetes vad det
gäller påverkan på livet. Många förstår inte detta! Och patienter ska inte behöva
åka landet runt för att få kvalificerad vård.
En av utmaningarna som Åke Svensson ser är brist på kunskap och att det inte finns struktur
kring vidareutbildning på området.
- Strukturerade kunskapshöjande initiativ behövs, eftersom det inte finns krav på
vidareutbildning idag. Sverige kan inte förlita sig på eldsjälar! De behandlande
läkarna måste ha rätt kunskap. Kunskapsnivån måste vara högre, och definitivt
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mycket högre i primärvården. För att tala klarspråk:
den lägsta kunskapsnivån måste vara klart högre
i Sverige. Speciellt när man ska ta hand om en så
pass stor grupp av patienter som med atopiskt
eksem. Det måste finnas krav på fortbildning. Det
har hänt mycket inom området vad det gäller nya
behandlingar bara under det senaste året eller
så. På en regional nivå skulle en strategi kunna
vara att dela information, det vill säga att de
läkare som sitter med senaste kunskapen ska dela
kunskapen på ett strukturerat sätt. Kompetensen
måste föras ut till andra. Våra politiker är helt
fokuserade på vårdköerna – huruvida läkarna har
rätt kompetens är inte lika intressant.
Avsaknaden av nationella riktlinjer för atopiskt eksem i Sverige är en annan brist som är
problematisk.
- Jag ser också nationella riktlinjer som en viktig del i att vården ska hamna rätt –
så att allt är baserat på fakta och alla är överens. Atopiskt eksem är en komplex
kronisk inflammatorisk sjukdom som ofta har annan samsjuklighet! För många år
sen försökte jag lyfta frågan om nationella riktlinjer på myndighetsnivå, då jag såg
vart utvecklingen var på väg med svåra fall som var underbehandlade och utan
adekvat behandling på grund av dålig kunskap. Tyvärr hände inget! Konsensus
är en viktig sak för att patienter med atopiskt eksem ska tas om hand korrekt med
likvärdig och adekvat behandling. På så sätt varken över- eller underutnyttjas
resurser och rätt behandling ges till rätt patient.
Trots att atopiskt eksem är en folksjukdom i stor skala är det få som förstår detta.
- På ett sätt är det så att patienter med atopiskt eksem ofta blir bortglömda.
Atopiskt eksem är en vanlig sjukdom med många olika symtom. Sjukdomen kan
vara svår att behandla. En kunnig allmänläkare kan hantera mycket av den här
problematiken, men tyvärr tror många att sjukdomen är mer kosmetisk, men det
stämmer inte. Det finns även en aspekt av samsjuklighet vad det gäller astma
eller rinit. Vid svårare sjukdom finns även en ökad risk att utveckla kardiovaskulär
sjukdom. Atopiskt eksem kan även bidra till psykisk ohälsa och har dessutom stor
påverkan på livskvalitet samt sätter ofta familjelivet under stor press.
Åke Svensson är dock tydlig med att problematiken kring atopiskt eksem går att komma åt:
- Vi som ger vård till patienter med atopiskt eksem måste vara uppdaterade med
kunskap – där ligger nyckeln! För med rätt behandling och adekvat handläggning,
det vill säga information såväl som rätt läkemedelsbehandling, kommer vi åt
patientens symtom och därmed påverkan på livskvalitet.
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”Atopiskt eksem är en komplex
kronisk inflammatorisk
sjukdom som ofta har annan
samsjuklighet!”
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LIVSKVALITET

ALLA ASPEKTER I LIVET PÅVERKAS
De som är drabbade av atopiskt eksem, i måttlig till svår grad, lever med symtom som påverkar
livskvaliteten i hög grad: svår klåda, smärta och störd sömn samt ökad risk för samsjuklighet
som exempelvis hudinfektioner, allergier och astma.
Sjukdomen gör sig konstant påmind och orsakar problem med relationer, studier och yrkesliv
samt sjukskrivning. Atopiskt eksem kan ha en stor negativ inverkan på livskvaliteten. Barn med
måttligt till svårt atopiskt eksem (och deras föräldrar) bedömer att besvären är lika svåra eller
till och med svårare i jämförelse med andra kroniska sjukdomar hos barn, som till exempel
epilepsi, astma och diabetes.17 Men det finns inget särskilt orsakssamband mellan eksemets
svårighetsgrad och påverkan på livskvaliteten.18 En person med lindrigt eksem kan alltså ha
påtagligt försämrad livskvalitet.
Det finns flera sätt att mäta sjukdomspåverkan vad det gäller eksem: exempelvis grad av
klåda, sömnrubbningar eller påverkan på livskvalitet. Det finns olika frågeformulär framtagna
speciellt för att mäta livskvalitet hos barn vid hudsjukdom, exempelvis IDQOL, CDLQI och DFI.
Dessa mått för att utvärdera livskvalitet bedömer exempelvis svårighetsgrad av sjukdom,
symtom, förmåga att sköta vardagslivet såsom att äta, klä på och av sig, ta hand om
hemmet, påverkan på känslor och humör, fritid, skola, semester, förhållanden och sömn samt
utgifter och behandling.19
En svensk studie visade att barn mellan 2 och 4 år var mest negativt påverkade av klåda/
kliande, läggdags och humöret (enligt IDQOL). De äldre barnen mellan 5 och 15 år var mest
påverkade av kliande, ömmande och smärtande hud, problem med behandling av huden
och att de var generade, självmedvetna, upprörda eller ledsna på grund av deras hud (enligt
CDLQI). Familjen var mest påverkad av att förälder måste hjälpa barnet med behandling,
att barnets eksem orsakar trötthet eller utmattning hos föräldrar/den som tar hand om barnet
och extra kostnad och utgifter relaterade till behandling, kläder etc.20
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SVENSK STUDIE: ATOPISKT EKSEM OCH LIVSKVALITET

Påverkan på livskvalitet barn 2-4 år
Klåda och kliande
Läggdags
Humör

Påverkan på livskvalitet barn 5-15 år
Kliande
Ömmande/smärtande hud
Behandling av huden
Generade, självmedvetna, ledsna

Påverkan på livskvalitet familj/föräldrar
Hjälpa barn med behandling
Trötthet eller utmattning
Utgifter relaterade till behandling
Referens: https://www.medicaljournals.se/acta/download/10.2340/00015555-0245/

En svensk marknadsundersökning (genomförd av Netdoktor)21 från 2018 om atopiskt eksem,
med 555 respondenter med måttligt till svårt atopiskt eksem i Sverige visar att livskvaliteten är
kraftigt negativt påverkad.
Atopiskt eksem - inverkan på livskvalitet:
•
•
•
•
•
•

51 procent besväras av att andra tittar på dem på grund av eksemen (74 procent bland
de med svårt atopiskt eksem).
52 procent har sämre självförtroende på grund av sina eksem (73 procent bland de med
svårt atopiskt eksem).
19 procent har blivit mobbade på grund av sina eksem (27 procent bland de med svårt
atopiskt eksem).
53 procent anser att eksemen påverkar vilka kläder de kan använda (71 procent bland
de med svårt atopiskt eksem).
38 procent anger att de lider av nedstämdhet på grund av sin sjukdom (63 procent
bland de med svårt atopiskt eksem),
75 procent uppger att sjukdomen har ganska eller mycket stor inverkan på allmän
livskvalitet. Hos de med svåra besvär når siffran 89 procent.

För att utvärdera sjukdomens påverkan på livskvalitet använder sjukvården till exempel DLQI
(Dermatology Life Quality Index)-utvärderingen för personer från 16 år och uppåt.22
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PERSONLIGT PERSPEKTIV
”ATOPISKA EKSEM TOG NÄSTAN MITT LIV”

Niklas Huss, 44 år, har levt med atopiskt eksem sedan barndomen. Som liten hade han eksem
över hela kroppen och hade även allergier mot födoämnen, djur och gräs.
- Att jag är en äkta atopiker har jag förstått i efterhand. Jag har starka minnen från
barndomen då mamma, som inte ville ge mig kortison, smörjde in mig med HTH det var en brutal upplevelse.
I puberteten försvann eksemen temporärt, men i början av 2010-talet återvände problemen
i samband med en period av intensiv jobbstress. Niklas arbetade då på Skatteverket och var
mitt uppe i ett långdraget och komplext projekt. Sömnen blev lidande och han arbetade i
princip dygnet runt. Eksemet återvände och den här gången satte det sig i skalpen.
- Jag är typen som aldrig sjukskriver mig, men mitt under ett jobbmöte kände jag
att något var riktigt fel med mitt huvud och fick lämna mötet för att söka vård. Väl
hemkommen från vårdcentralen gick allt nedför - jag fick 40 graders feber och
huvudet svällde upp. Jag var i så dålig form att jag knappt orkade förflytta mig.
Till slut fick Niklas åka till akuten och han hann knappt fram till kassan förrän det blev fullt
pådrag med läkare. Han gavs antibiotika intravenöst i båda armarna för att få den extremt
aggressiva infektionen under kontroll.
- En mördarbakterie hade tagit sig in via eksemen i skalpen och det höll på att
bli min död! Livet tynade bort och jag var under bevakning dygnet runt i flera
dagar. Det var rena turen att jag åkte in akut annars hade jag inte överlevt. Tänk
att atopikern i mig nästan tog mitt liv!
En natt började antibiotikan verka och allt vände, men resan var inte över snabbt, utan
Niklas blev behandlad med tung antibiotika under 1,5 till 2 månader för att bli återställd.
Niklas levde sedan med eksemen under kontroll i ungefär fem års tid. I samband med
skilsmässa och intensiv träning återvände de sedan, då främst runt ögonen, men även på
armarna, halsen och bröstet.
- Eksemen gjorde att jag inte kunde sova, de kliade
något vansinnigt. Jag vaknade med blodiga
lakan på grund av allt kliande och jag hade svårt
att fungera som människa på dagarna. Efter ett
par år av helvete och försämring fick jag äntligen
rätt medicinsk hjälp och jag fick livet åter.
Niklas är lättad, men kritisk till sjukvården eftersom
han med rätt behandling hade kunnat slippa flera år
av lidande. Genom sin sambo fick han kontakt med
Atopikerna under 2018.
- Det har varit som ett pussel att förstå hur mina
atopiska eksem fungerar och vad som triggar. Det
har varit en lättnad att lära sig mer, träffa andra i
samma situation och förstå att jag inte är galen.
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LIVSKVALITET UR ETT
EUROPEISKT PERSPEKTIV
EFA, (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) har
genomfört en mycket omfattande enkät om livskvalitet för personer som lever med atopiskt
eksem.23 1 189 personer med atopiskt eksem från nio EU-länder (inklusive Sverige) deltog i
undersökningen. Nästan en femtedel av deltagarna hade en negativ syn på sitt liv med
atopiskt eksem. Nästan hälften (45 procent), kände att deras sjukdom hade påverkat såväl
deras förhållande som sexliv, och även fritidsaktiviteter, under veckan före intervjun. Tragiskt
nog uppgav så många som en av fyra personer att de ibland inte kunde ”möta livet” på
grund av sjukdomen.
I ett uttalande24 i samband med publiceringen av EFA:s rapport Itching for life: Quality of Life
and costs for people living with severe atopic eczema in Europe (Livslångt kliande. Livskvalitet
och kostnader för personer med svårt atopiskt eksem i Europa) sade EFA:s ordförande Mikaela
Odemyr följande:
- Patienter med svårt atopiskt eksem behöver akut stöd. I vår undersökning uttrycker
de hur de hanterar stora och svåra symtom under lång tid, hur det påverkar hela
deras kropp, liv och energi att möta livet. De avslöjar hur motståndskraftiga och
starka de är för att kunna leva med en svår form av atopiskt eksem, men också hur
ensamma och obekräftade de känner sig och hur de måste hantera ständig klåda
och återkommande hudskador.
Mikaela Odemyr avslutade sitt uttalande med en uppmaning till de medicinska och
vetenskapliga organisationerna om att samarbeta för att ge bättre stöd till patienter med
svårt atopiskt eksem.

”Nästan en femtedel av
deltagarna hade en negativ syn
på sitt liv med atopiskt eksem.”
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PERSONLIGT PERSPEKTIV
”HUR ILLA DET ÄN ÄR BRUKAR JAG FÖRSÖKA GÅ,
ÄVEN OM JAG BARA VILL VARA HEMMA”
För Isabelle, 26 år, började livet som för många som
lever med atopiskt eksem; med böjveckseksem.
Med tiden utvecklades hennes eksem, främst
handeksem, och senare dök eksemen upp även
på halsen.
- Eksemen tar upp mycket av min tid. Det är
påfrestande både psykiskt och fysiskt, gör
ont och kliar fruktansvärt mycket. Det känns
jobbigt att visa upp eksemen, jag försöker
dölja dem med längre tröjor som täcker
händerna och en fleecebuff över halsen.
Andras reaktioner är en aspekt av atopiskt eksem som Isabelle upplever som svår att hantera.
Hon nämner reaktioner som ”Oj!”, ”Har du provat x-läkemedel?”, ”Herregud vad torr du är”
och ”Klia inte!”. Isabelle upplever omgivningens oförståelse som stor ibland och den ständiga
klådan tär dessutom på henne.
Sömn är ett annat stort problem när hon är inne i ett skov av atopiskt eksem.
- Eksemen och klådan stör min sömn. Min sambo har berättat att jag kliar på
eksemen när jag sover. Jag har till och med testat att ha bomullsvantar på för att
inte orsaka mer skada genom att klia, men jag tar tyvärr av mig vantarna i sömnen.
Eksem kräver ofta anpassning. Isabelle berättar att hennes karriär började på sjukhuset
i Uppsala, men att eksemen blev värre där, förmodligen på grund av frekvent handtvätt
och/eller annan allergi. Idag har hon sadlat om och läser till skogsmästare på Sveriges
Lantbruksuniversitet. Men att missa undervisning på grund av eksemen är inte ett alternativ.
- Hur illa det än är brukar jag försöka gå, även om jag bara vill vara hemma.
Klimatväxlingar kan vara en utmaning. Sommaren 2018 var ovanligt varm i Sverige och
många med hudproblem upplevde förbättring i det varma, torra klimatet. Men för Isabelle
blev värmen en mardröm.
- Värmen var mycket påfrestande i somras. Det var svettigt, kliade och slutade med
att jag fick eksem över hela kroppen. Jag bröt ihop! Jag ville ju inte visa eksemen
genom att gå i shorts eller T-shirt. Min sambo fick hjälpa till att smörja mig – han är
den ende som får se mig.
Isabelle önskar sig ett mer långsiktigt tänk inom sjukvården kring atopiskt eksem. Hon upplever
att de behandlingar hon har fått hittills bara är till för stunden eller inte alls är förankrade i
verkligheten. När eksemen var som värst fick hon en ordination om mjukgörande kräm från
vårdcentralen som skulle appliceras sex gånger om dagen.
- Det går ju inte smörja från morgon till kväll, sex gånger om dagen! Det fungerar
inte att på alla raster gå in på toaletten, klä av sig och smörja sig. Det blir kladdigt
och man måste torka innan man klär sig.
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PSYKISK OHÄLSA

Att ha atopiskt eksem ger ökad risk för psykisk ohälsa och även högre suicidrisk. Personer
med atopiskt eksem lider av en tung psykisk börda, speciellt under perioder av skov.
Atopiskt eksem, speciellt när det är svårt eller okontrollerat, kan ge psykosocial stress och
psykologisk samsjuklighet. Detta drivs av en rad olika faktorer som exempelvis att känna
sig generad i sociala sammanhang, störd sömn och svår klåda, samt möjligen effekt på
neuromodulatorerna.25
EFA:s europeiska patientundersökning om livet med atopiskt eksem26 visade även att en svår
form av sjukdomen kan leda till depression. 1 av 10 av deltagarna kände sig deprimerade
och av de med svårt atopiskt eksem upplevde 30 procent hård psykisk press och kände sig
deprimerade.
En ny svensk studie27 visar att vuxna personer med atopiskt eksem har 30 procent lägre
chans till mentalt välbefinnande. All psykisk ohälsa ökar med svårighetsgrad av sjukdomen
och odds för depression är något högre för män än för kvinnor. Dessutom visar studien att
drabbade av atopiskt eksem mer sannolikt är sjukskrivna för psykisk ohälsa och även för stress
och utbrändhet.
Atopiskt eksem påverkar den drabbade personens energinivåer och de känner sig
”bromsade”. Många saknar livslust och förlorar intresset av att ta hand om sitt utseende.
Andra studier har visat att förekomsten av ADHD är högre bland pojkar med atopiskt
eksem,28 speciellt före fem års ålder, i jämförelse med bakgrundsbefolkningen. Måttligt och
svårt atopiskt eksem kan därför ha en radikal påverkan på livskvaliteten hos både patienter
och familj/närstående.
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Christian Vestergaard, överläkare, med.dr och PhD på Århus universitetssjukhus i Danmark säger:
- Atopiskt eksem har stor påverkan på livet, bland vuxna likställs svårt atopiskt eksem
med hjärtsvikt och bland barn med diabetes när det kommer till påverkan på
livskvalitet. Sjukdomen påverkar alla aspekter i livet som utbildning, arbete, träffa
en partner och skaffa familj. I studier har man sett ökad risk för både depression och
självmord i samband med atopiskt eksem.

ÖVERVÄGANDEN VID VAL AV BEHANDLINGSFORM VID ATOPISKT EKSEM

Grafik översatt och omarbetad från studie publicerad i Journal of the European Academy of
Dermatology and Venereology.
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Referens: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.14846

- Det är viktigt att beslutsfattare förstår att atopiskt eksem måste tas på stort allvar
och att de behöver tänka långsiktigt, inte bara ett till två år fram i tiden, för det
kommer att innebära besparingar för samhället. Att budgetera för patientutbildning
som eksemskola är viktigt; i Danmark får vi (sjukhuset) inte ersättning för att utbilda
patienterna trots att det har visat att patientutbildning har lika stor effekt som en
klass II-steroid. Patientutbildning hjälper exempelvis patienten att lära sig hur man
korrekt smörjer in sin förskrivna kräm – det är inte enkelt att veta vad ”smörja in ett
tunt lager” innebär - utan instruktion gör ungefär 90 procent fel, avslutar Christian
Vestergaard.
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”Behandlingarna är
dyra, sjukdomen leder till
sjukhusbesök, frånvaro från
arbetet på grund av kontakter
med sjukvården samt
sjukskrivningar.”
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SVERIGESGÖMDA
GÖMDAOCH
OCHGLÖMDA
GLÖMDA FOLKSJUKDOM
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HÄLSOEKONOMI

ATOPISKT EKSEM - EN KOSTSAM HISTORIA
Atopiskt eksem är en kostsam historia för såväl individ som samhälle. Behandlingarna kan
vara dyra, sjukdomen leder till sjukhusbesök, frånvaro från arbetet på grund av kontakter
med sjukvården samt sjukskrivningar. Direkta kostnader är exempelvis sjukvårdsbesök och
inläggning, diagnostiska tester, transport och läkemedel. Som indirekta kostnader räknas
produktivitetsbortfall.
En ny holländsk studie29 visar att personer med atopiskt eksem har en genomsnittlig total
samhällskostnad på 163 310 kr (€15,231) per år. Kostnaden kan brytas ner på patienter med
okontrollerat atopiskt eksem 221 900 kr (€20,695) och kontrollerat atopiskt eksem 121 000 kr
(€11,287).
Atopiskt eksem kostar EU-länderna uppskattningsvis €2 miljarder årligen bara i utebliven
produktivitet. Den totala kostnaden för eksem uppskattas ligga på uppemot 2,68 (!) miljarder
kronor per år i Sverige.30

163 310 kr

Genomsnittlig samhällskostnad per år
för en person med atopiskt eksem

221 900 kr

121 000kr

Person med okontrollerat
atopiskt eksem

Person med kontrollerat
atopiskt eksem

= 100 900 kr mer

per person och år för personer
med okontrollerat atopiskt eksem
Referens: https://www.medicaljournals.se/acta/content_files/files/pdf/99/9/5479.pdf
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En svensk marknadsundersökning från 2018 (genomförd av Netdoktor, med 555 respondenter),31
visar att:
•
•
•
•
•

39 procent anser att de presterar sämre på jobbet/i skolan på grund av sjukdomen (61
procent bland de med svårt atopiskt eksem).
30 procent upplever försämringsperioder två till tre gånger per år. Hos de med svårt
atopiskt eksem upplever 39 procent försämringsperioder mer än en gång i månaden.
9 procent har vårdats på sjukhus minst en gång per år. Bland de med svårt atopiskt
eksem vårdas 19 procent minst en gång per år på sjukhus.
15 procent av de med svårt atopiskt eksem har under det senaste året missat mer än 20
arbetsdagar på grund av sjukdomen.
87 procent av de svarande uppger att deras ekonomi på olika sätt har påverkats av
sjukdomen (förlorad förvärvsinkomst 18 procent, utgifter för läkemedel 38 procent, utgifter
för läkarbesök/behandlingar 31 procent).

Den europeiska EFA-undersökningen om atopiskt eksem32 visade på nästan 20 procent
högre kostnader i vardagen (för personlig hygien) för dem som lever med atopiskt eksem, än
genomsnittet i Sverige.
Felaktiga patientvägar på grund av bristen på specialister kostar också samhället stora
summor idag.33 Med en strukturerad vård av patienter med atopiskt eksem kan stora
besparingar göras, för samhället och individen. Dessutom kan vi minska det enorma lidande
som drabbade med svårare varianter av sjukdomen lever med.
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GOD OCH JÄMLIK VÅRD
VID ATOPISKT EKSEM
GOD VÅRD VID ATOPISKT EKSEM

I en tid där personcentrerad vård anses vara högt prioriterat inom svensk sjukvård och där
patienten ska upplysas och göras delaktig i planering och beslut är eksemskola/strukturerad
patientundervisning grunden för god vård inom atopiskt eksem.
Men patientundervisning tar tid. En patient med atopiskt eksem kan innebära en pedagogisk
utmaning som kräver mycket tid då patienten måste lära sig om, och förstå sin sjukdom. Sjukvården
som den ser ut idag gynnar inte komplexa patienter som kräver tid och patienterna kan därmed
komma i kläm. Utbildning av fler eksemsjuksköterskor diskuteras som en av lösningarna.
Vissa hudkliniker erbjuder eksemskola. Grunden till framgångsrik behandling av atopiskt
eksem läggs ofta av patienten själv, så kallad egenvård. Syftet med eksemskolan är att öka
kunskapen om eksem, öka sin livskvalitet och lära sig om utlösande/trigger- och förvärrande
faktorer. Dessa kan delas upp i bland annat:
•
•

Icke-allergiska: Klimatet, värme och svettning, mekanisk irritation, kemisk irritation, infektioner,
emotionell stress.
Allergiska: Födoämnen, luftburna allergen, allergen från hudens mikroflora.

Idag upplevs vården av patienter med atopiskt eksem som varken likvärdig eller jämställd i
Sverige. Åke Svensson, hudläkare och forskare, håller till stor del med om detta:
- Det finns rätt stora skillnader runt om i landet. En del mottagningar fungerar bra
med eksemskola och hantering av yrkesval etc. Men om man ser på Sverige som
en helhet så är det nog inte lika bra, vilket drabbar patienter som får fel behandling,
vilket leder till usel livskvalitet på grund av exempelvis sömnbrist och social isolering.
Den känslan får man och därför behövs en stark röst med patientperspektiv för att
driva frågorna.
”Både barn och vuxna får ofta olika råd från sjuksköterskor och läkare när det gäller
behandling av sjukdomen. Det kan bero på att det finns en osäkerhet kring sjukdom och
behandlingsstrategier som gör råden vaga, vilket också bekräftas av Bachelor et al i en studie
från 2013. Allt detta sammantaget försvårar följsamhet hos patienten.”34
Ovanstående uttalande från ASTA (Astma- Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningar) backas upp
av ledande experter inom atopiskt eksem. Detta visar på otillräcklig kunskap inom sjukvården.
Gemensamma och på sikt nationella behandlingsriktlinjer kommer att hjälpa det vi anser
vara god vård: strukturerad patientundervisning med eksemskola, erbjudande av hjälpmedel
som solning och bad, att alla med atopiskt eksem ska få en personlig behandlingsplan med
behandlingsmål som följs upp regelbundet och tillgång till nya innovativa behandlingsalternativ.

JÄMLIK VÅRD VID ATOPISKT EKSEM

Då atopiskt eksem kan ge grava konsekvenser för drabbade och dess familjer har vi undersökt
hur vården av personer med atopiskt eksem ser ut runt om i Sverige, baserat på det vi anser
vara kvalitetsmått:
1. huruvida patienter förses med personliga behandlingsplaner med behandlingsmål
2. vilka olika typer av behandlingar och former av stöd som erbjuds patienter i Sveriges regioner
3. om regionerna använder livskvalitetmått vid utvärdering av behandlingseffekt
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20 av 21 regioner deltog i en enkätundersökning – Region Kronoberg deltog inte. 80
procent av regionerna förser inte, per standard, patienter med atopiskt eksem med en
personlig behandlingsplan som inkluderar behandlingsmål. Tyvärr använder 25 procent inte
livskvalitetmått vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem och
30 procent av regionerna använder livskvalitetmått enbart sporadiskt – det innebär att 55
procent inte använder det alls eller endast använder det sporadiskt. Regionerna är däremot
betydligt bättre på att erbjuda olika typer av behandlingar och stöd som ger symtomlindring:
60 procent erbjuder samtliga behandlingsalternativ eller former av stöd (se nedan) vi anser
vara grundläggande.

SAMMANFATTNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING

FRÅGA 1. Inom din region, är det standard att patienter med atopiskt eksem förses med en
skriftlig, personlig behandlingsplan som inkluderar behandlingsmål?
FRÅGA 2. Vilka typer av behandlingar** och stöd för patienter med atopiskt eksem erbjuder
ni i din region? (anges i antal av totalt 6 behandlingsalternativ nedan)
FRÅGA 3. Använder din region livskvalitetmått (DLQI) vid utvärdering av behandlingseffekt
för patienter med atopiskt eksem? (Endast ett svar)***

REGION		
1. Stockholm		
2. Uppsala		
3. Sörmland		
4. Östergötland
5. Jönköping		
6. Kronoberg		
7. Kalmar		
8. Gotland		
9. Blekinge		
10. Skåne		
11. Halland		
12. Västa Götaland
13. Värmland		
14. Örebro		
15. Västmanland
16. Dalarna		
17. Gävleborg		
18. Västernorrland
19. Jämtl. Härjed.
20. Västerbotten
21. Norrbotten		

F1
Nej.
Nej.
Ja.
Nej.
Ja.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Ja.
Ja.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.

F2
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
4/6
5/6
5/6
5/6

F3
Ja, för svårt eksem.
Ja, för svårt eksem.
Ja, för alla.
Ja, för svårt eksem.
Ja, för svårt eksem.
Ja, för svårt eksem.
Sporadiskt.
Ja, för svårt eksem.
Ja, för svårt eksem.
Sporadiskt.
Ja, för svårt eksem.
Sporadiskt.
Sporadiskt.
Nej.
Sporadiskt.
Nej.
Nej.
Nej.
Sporadiskt.
Nej.

**Behandlingsalternativ inkluderar (1) medicinska bad,
(2) ljusterapi, (3) systemisk eller immunhämmande
behandling, (4) biologiska läkemedel, (5) eksemskola/
patientutbildning, (6) tillgång till psykolog/kurator.
***Svarsalternativ fråga 3: (1) Ja, för alla patienter med
atopiskt eksem, (2) Ja, för patienter med svårt atopiskt
eksem, (3) Sporadiskt, (4) Nej.
Streck = deltog ej i enkätundersökningen.
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PERSPEKTIV
”LÄKARE BEHÖVER MER TID FÖR ATT
INFORMERA PATIENTEN OM ATOPISKT EKSEM”
Emma Johansson, disputerad överläkare inom dermatologi, är del av hudteamet på
Saschsska barn- och ungdomssjukhuset. Den unika hudenheten drivs av barnläkare med
hudinriktning och i dagsläget spenderar Emma Johansson en dag i veckan där. Övrig tid
arbetar hon på hudkliniken på Södersjukhuset i Stockholm där hon träffar både vuxna och
barn.
Atopiskt eksem är utbrett bland barn och ungefär vart fjärde barn drabbas av sjukdomen.
BAMSE-studien om barn, allergi och miljö är en prospektiv kohortstudie som startade 1994
och som har genererat unika data över tid om bland annat atopiskt eksem. Enligt Emma
Johanssons doktorsavhandling35 på BAMSE-studien har de atopiska eksemen gått tillbaka på
endast hälften av barnen när de når skolåldern.
- 20-25 procent av barn är drabbade av atopiskt eksem. Över hälften har ett lindrigt
eksem och kan få adekvat hjälp inom primärvården, men ungefär 10 procent
har svårt atopiskt eksem. Tyvärr får många barn i Sverige inte rätt hjälp idag. Det
är inte bra med tanke på att så pass många barn upplever dålig livskvalitet på
grund av atopiskt eksem. Sjukdomen ger upphov till svår klåda som påverkar
koncentrationen dagtid och stör sömnen nattetid, inte bara för den drabbade
utan för hela familjen. Dessutom påverkar sjukdomen utseendet vilket är av stor
betydelse vid sociala interaktioner.
En dansk studie om atopiska sjukdomar36, visade att 30 procent av skolbarnen inte ens hade
haft kontakt med sjukvården.
- Varför många inte söker vård vet vi inte fullt ut. Men ofta har patienter vid kontakt
med sjukvården fått mycket kortfattad information om hur de ska behandla sitt
atopiska eksem, och också för liten mängd utskriven kräm för att kunna behandla
sitt eksem på rätt sätt.
En del föräldrar ser eksem som ett naturligt inslag i barndomen, ungefär på samma sätt som
akne kan höra till tonåren.
- Föräldrar kanske känner att eksem är en normal del av barnaåren, och söker
därför inte vård. De förstår inte att det är en inflammatorisk sjukdom som oftast
behöver anti-inflammatorisk behandling. Man kanske smörjer huden lite med en
vanlig mjukgörande, men inte mer än så. Tyvärr blir det ofta så att sjukdomen en
dag tippar över och kräver vård.
När Emma blickar framåt så hoppas hon på nationella riktlinjer för behandling av atopiskt
eksem. Hon menar att det inte går att förlita sig på de läkare och sjuksköterskor som är
intresserade och engagerade.
- Det är stor skillnad på nivå av behandling beroende på var i Sverige patienten
får vård. Men det är individuellt, det är inte knutet till en viss klinik eller region, utan
hör ihop med om sjukvårdspersonalen är kunnig och intresserad. På Sachsska
försöker vi bidra till att öka kunskapen om atopiskt eksem. Vi har exempelvis lagt ut
informationsfilmer på internet som är till för såväl sjukvårdspersonal som patienter.
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I och med att atopiskt eksem är en kronisk sjukdom som patienten behöver hantera livet ut,
krävs det att patienten blir informerad om sjukdomen för att på ett bra sätt kunna underhålla
den och förhindra återfall. Jämfört med vuxna med atopiskt eksem får i dagsläget barn
och deras föräldrar oftare strukturerad information om sjukdomen och kanske till och med
möjlighet att delta i en eksemskola.
- Många patienter vill ha en förklaring till vad som utlöser de atopiska eksemen.
Ofta saknas en tydlig utlösande faktor som gör att eksemen uppstår eller försvinner.
Det är ofta pedagogiskt svårt att förklara sjukdomen på grund av tidsbrist och till
viss del kunskapsbrist inom sjukvården. Landstingsdriven vård är finansierad per
patientmöte. Vi läkare behöver mer tid för att informera patienten om atopiskt
eksem eftersom det oftast tar ett till två besök att förklara och hantera sjukdomen.
Det är vetenskapligt bevisat att strukturerad patientundervisning i kombination med
standardbehandling ger bättre effekt än standardbehandling utan undervisning.37
Mer tid behövs för patientmöten för att kunna hjälpa patienter med atopiskt eksem
på ett bra sätt, men det premieras tyvärr inte inom nuvarande system.

”[...]ofta har patienter vid
kontakt med sjukvården fått
mycket kortfattad information
om hur de ska behandla sitt
atopiska eksem[...]”
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”Eftersom personer som lever
med atopiskt eksem endast
träffar vården mindre än en
gång per år är egenvård en
stor bit i pusslet.”
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AVSLUTANDE ORD

NULÄGET INTE BRA, DAGS ATT AGERA
Vi konstaterar följande:
Idag har vi en ojämn geografisk fördelning av hudläkare. En av de största utmaningarna är
tillgången på hudläkare – idag finns färre än 400 hudläkare i Sverige och minst en tredjedel
av dessa jobbar (hel- eller deltid) i Stockholms innerstad, vilket ger en högst ojämlik vård
i landet, speciellt i glesbygden. En undersökning av Astma- och Allergiförbundets tidskrift
Allergia visar att det finns 16 gånger fler dermatologer i Stockholm än i Örebro län, vilket
tyder på att det är stora skillnader på hur lätt det är att få vård.38 För patienter leder detta till
onödigt lidande, väntan, resor och oro som ökar stressen. Bristen på specialister i glesbygden
försvårar handledning och utbildning av nya specialister.
Nationella behandlingsriktlinjer saknas. Då ungefär en miljon personer är drabbade behövs
det i ett första steg gemensamma och på sikt nationella behandlingsriktlinjer för atopiskt
eksem. Nationella riktlinjer behöver utformas och författas för att regionerna ska bli mer
jämlika i behandling av den här patientgruppen. Dessa riktlinjer kommer säkerställa att
kunskap finns lätt tillgänglig för att kunna bedriva jämlik och god vård, samt att varje patient
får rätt behandling för just sina behov. God vård bör bland annat inkludera eksemskola,
erbjudande av hjälpmedel som solning och bad, att alla med atopiskt eksem ska få en
personlig behandlingsplan med behandlingsmål som följs upp regelbundet och tillgång till
nya innovativa behandlingsalternativ. Nationella behandlingsriktlinjer kommer att minska
lidande och spara resurser. Det finns bra europeiska och lokala behandlingsriktlinjer för atopiskt
eksem, men dessa behöver bli anpassade och implementeras till svenska förhållanden, och
förankras.
Idag har vi inte ett nationellt kvalitetsregister med hög täckning. Det behövs ett nationellt
kvalitetsregister för atopiskt eksem, med hög täckning och där alla hudkliniker deltar, privata
som offentliga. Detta för att få kunskap om hur behandlingen fungerar i praktiken i Sverige.
Det innebär att vi behöver få redan stressade hudläkare att ta tid för att fylla i kvalitetsregistret.
Registret måste därför vara användarvänligt och uppfattas som meningsfullt. Det nybildade
SwedAD kan förhoppningsvis fungera som ett sånt nationellt kvalitetsregister för atopiskt eksem.
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Strukturerad patientundervisning saknas idag. Patientundervisning är en grundläggande del
av behandlingen och en förutsättning för att patienten ska kunna ta hand om sig själv mellan
vårdbesöken, men också förstå när sjukdomen har förvärrats så att man behöver anpassa
eller justera sin behandling. Eftersom personer som lever med atopiskt eksem endast träffar
vården mindre än en gång per år är egenvård en stor bit i pusslet.
Regionerna fokuserar inte på förebyggande när det gäller behandling av atopiskt eksem.
80 procent av regionerna förser inte, per standard, patienter med atopiskt eksem med en
personlig behandlingsplan som inkluderar behandlingsmål. Tyvärr använder 25 procent
inte livskvalitetmått vid utvärdering av behandlingseffekt för patienter med atopiskt eksem
och 30 procent av regionerna använder livskvalitetmått enbart sporadiskt – det innebär att
55 procent inte använder det alls eller endast använder det sporadiskt. Endast en region
(Sörmland) erbjuder livskvalitetmått för utvärdering för alla patienter med atopiskt eksem
(milt till svårt).
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Med ekonomiskt stöd från Sanofi Genzyme.

sanofi.se
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www.astmaoallergiforbundet.se I +46 8 506 28 200
info@astmaoallergiforbundet.se
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