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Siden sidst

Håndled med ”pigmentfejl”. Der har været eksem på et område af håndleddet. Selv om huden er helet pænt op og ser normal ud, så man ikke kan se spor efter eksem, ser man nu
”pigmentfejl” som følge af, at håndleddet er blevet solbrændt med undtagelse af det område,
hvor der var eksem.

Det har været en dejlig tid for Atopisk
Eksem Forening siden sidste medlemsblad. Først holdt vi generalforsamling med foredrag om den nyeste
forskning inden for atopisk eksem og
hørte, hvor meget fokus der er på atopisk eksem. Der forskes både i filaggrin mutationer/hudbarriere, i mikrobiomet (bakterier), i probiotika og i
nye biologiske midler. Læs meget mere om det her i bladet.

Det er også dejligt at kunne udsende
vareprøver sammen med medlemsbladet, så interesserede kan afprøve, før
man investerer i større tuber.

I september fejrede foreningen sit 25
års jubilæum med gode foredrag og
masser af vareprøver. Tak til alle for
deltagelse og støtte. Det kan du også
læse mere om her i bladet.

Tak til jer alle og rigtig god fornøjelse
med bladet. Husk endelig at skrive til
os med kommentarer og forslag til
indholdet i næste nummer.
På bestyrelsens vegne,
Anne Skov Vastrup

Bestyrelsen glæder sig over de mange
henvendelser og gode ideer, vi modtager fra medlemmer og siger også tak
til alle firmaer, der støtter vores arbejde via kontingent, annoncer i bladet,
donering af vareprøver og andet.
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Patienter venter i månedsvis
på at komme til hudlæge
Patienter med hudproblemer må generelt vente længe i hele landet, men
ventetiden er længst i Region Nordjylland, hvor ventetiden er 31 uger, mens
patienter i Region Syddanmark, Sjælland og Midtjylland har en gennemsnitlig ventetid på ca. 16 uger. Oplysningerne stammer fra sundhed.dk
Regionerne må selv bestemme, hvor
mange hudlæger, der skal praktisere.
Tage Pedersen, der er formand for
sundhedssamordningsudvalget siger,
at ”det er en prioritering, vi er ude i.
Vi skal hele tiden veje tingene op

mod hinanden, men vi er parate til at
kigge på det”.
Lars Werner, der er direktør i psoriasisforeningen nævner også, at den lange
ventetid kan have alvorlige konsekvenser for de ramte, da ”vi ved fra
undersøgelser, at op mod 20% af de,
der har psoriasis, udvikler en depression. Jeg tror, at det er klart for enhver, at skal man vente yderligere et
halvt år på at komme i behandling for
sine hudsygdomme, så kan det være
med til at skubbe på en depression”.
www.dr.dk/nyheder, 22. august 2017

Grupper om atopisk eksem
på Facebook
På Facebook findes der flere grupper for personer med atopisk eksem og deres pårørende. Atopisk Eksem Forening hjælper med administrationen af den åbne gruppe, Atopisk Eksem – atopic syndrome, som
omfatter over 1.200 personer og
har livlig debat hver eneste dag.
Flere ønsker dog et forum, hvor de
kan være mere ”anonyme”, dvs.
hvor arbejdsgiver, kollegaer og venner ikke bare lige læser med, og derfor findes der også lukkede grupper
på facebook (samt Atopisk Eksem
Forenings debatforum på hjemmesiden, www.atopiskeksemforening.dk,
hvor man kan være helt anonym,
idet man skal oprette sin profil frem
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for at fremgå med sin facebook profil).
Der findes derfor også en lukket
gruppe, Atopisk Dermatitis Danmark, som omfatter omkring 600
personer. Desuden findes den lukkede gruppe, Forældre til børn med
atopisk eksem i Danmark, med omkring 500 personer.
Anne Skov Vastrup

ANNONCE
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Nyt studie om immunforsvarets
angreb på kroppen
”Når immunforsvaret angriber kroppen, sker det næsten ubemærket, men
langsomt bliver angrebet kraftigere og
kraftigere, til det udvikler sig til invaliderende leddegigt, lupus eller andre
autoimmune sygdomme”, skriver
journalist Kristian Sjøgren på
www.videnskab.dk den 5. september
2017. Det viser et nyt studie, som er
offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell.
Ved autoimmune sygdomme forstås
sygdomme, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler.
Der findes en række af den slags sygdomme, herunder cøliaki, type-1-diabetes, fibromyalgi (muskelgigt), leddegigt, lupus (SLE, en betændelsessygdom i bindevævet), psoriasis, sklerose
og atopisk eksem.
Immunforsvaret er designet til at eliminere virus, bakterier og andre fremmedlegemer, ved at antistoffer genkender og sætter sig fast på såkaldte
antigener, som kan sidde på en bakteries overflade. Herefter tiltrækker antistofferne andre dele af immunforsvaret, som neutraliserer truslen.
Nogle gange går det dog galt – når immunforsvaret angriber kroppen, laver
immunforsvarets B-celler antistoffer,
der genkender antigener i kroppens
eget væv, egne proteiner eller eget
DNA og angriber dem. Derfra udvikler
tingene sig langsomt, evt. meget langsomt, for forskerne har bla. set eksempler på patienter med lupus, hvor
de kan se spor af den autoimmune reaktion op til TI ÅR, før patienten har
fået sin diagnose.
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I det nye studie har forskere fra Harvard Medical School og Boston Children’s Hospital sammen med en
dansk forsker afsløret, hvordan immunforsvaret hele tiden intensiverer
sit angreb. På sigt kan denne opdagelse være med til at opdage og bekæmpe sygdomme, inden de slår helt
igennem – ved at have denne viden
kan man måske få fat i patienterne, før
de 10 år er gået, og patientens sygdomsudvikling er nået helt ”frem” til
diagnosen.
Adjunkt Søren Egedal Degn fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet er med i studiet og siger, at ”det
er et stort skridt i den rigtige regning,
i forhold til at udvikle medicin, der
målrettet kan bremse den negative
spiral, immunforsvaret sætter gang i”.
Gunnar Houen fra Statens Serum Institut kalder det et meget stort og interessant arbejde og tilføjer, at ”resultaterne understreger betydningen af
samarbejdet mellem det medførte og
tillærte immunforsvar samt betydningen af B-cellerne i den sammenhæng”.
Søren Egedal Degn fortæller også, at
”vi kan godt forstå, at immunforsvaret
kan tage fejl og komme til at angribe
kroppen selv. Men hidtil har vi ikke
kunnet forstå, hvorfor reaktionen hele
tiden blev stærkere og stærkere og
samtidig spreder sig til andre væv og
organer. Det er det, som vi nu har fundet ud af”.
Søren Egedal Degns forskning viser, at
immunforsvarets B-celler, der producerer de antistoffer, som reagerer med
kroppens egne celler, hele tiden re-

krutterer andre B-celler til at deltage i
krampen mod det, som de tror, er en
trussel. Det sker i de såkaldte ”kimcentre” inde i lymfeknuderne og milten, hvor B-cellerne udvikler deres
antistoffer, der bedst muligt genkender fremmedlegemer, så de fin-tuner
hele tiden antistoffernes evne til at
binde til antigenerne. Problemet er
dog, at B-celler som er programmeret
til at lave en type antistof, hiver B-celler, som laver et andet antistof, med
ind i kimcentrene. På den måde går
immunforsvaret fra at angribe ét sted i
kroppen, til to steder i kroppen, til tre
stedet i kroppen osv.
Det er en negativ spiral, hvor B-cellerne fortsætter med at genkende noget
nyt i kroppen og hele tiden forstærker
deres reaktion. Dvs. at det udvikler sig
fra at være én type B-celler, der angriber ét sted i kroppen, til at være mange B-celler, der angriber mange forskellige steder i kroppen. Det spreder

sig altså, og sådan udvikler de autoimmune sygdomme sig til det værre.
Søren Egedal Degn håber, at den nye
opdagelse vil medføre udvikling af
medicin, der får stoppet B-cellernes
og kimcentrenes destruktive adfærd,
og måske også give mulighed for at
sætte ind tidligere – hvis undersøgelser af kimcentrene kan bruges diagnostisk til at afgøre, om forskellige
autoimmune sygdomme er på vej.
Opdagelsen er meget vigtig i den vestlige verden, hvor autoimmune sygdomme er blandt de hyppigste årsager til dødsfald og forringet livskvalitet, og hvor forekomsten af autoimmune sygdomme er i kraftig stigning. Man ved, at 75% af de, der rammes af autoimmune sygdomme, er
kvinder.
Kilder:
www.videnskab.dk, 5. september 2017 og
"Clonal Evolution of Autoreactive Germinal
Centers", Cell (2017), doi:
10.1016/j.cell.2017.07.026

Rygcremeren – den ekstra hånd
Rygcremeren er, præcis som navnet lyder, en tingest, der sørger for, at
man kan smøre creme, også solcreme, på ryggen. Rygcremeren har et 50
cm langt, buet skaft og et cremehoved, hvor man fylder creme ind. Rygcremeren tåler opvaskemaskine, så den er nem at rengøre. Desuden medfølger der et låg til at sætte over massagekuglerne i cremehovedet, så cremen inden i cremehovedet kan holde sig frisk.
Den forhandles bla. hos Helsam.
Medlemmer har i mange år diskuteret, hvordan man får smurt sig på ryggen, så det er dejligt, at der er kommet en løsning. Vi vil gerne høre fra
medlemmer, der har erfaring med brug af rygcremeren.
Anne Skov Vastrup
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Anmeldelse af E-bogen:

”Atopisk Eksem – erfaringer og
strategier” af Randi Glensbo
Et medlem af Atopisk Eksemforening,
Randi Glensbo (RG), har skrevet en Ebog om det at have atopisk eksem. RG
fortæller om et langt liv med eksem
både som patient og som pårørende,
idet to af hendes tre børn også har eksem. RG beskriver på en fin måde både tanker og følelser omring det at have eksem, f.eks. hvordan man som
barn oplever at legekammerater har
”en fin glat hud” og man selv har ”huden fuld af eksem”. Det er ikke svært
at sætte sig ind i.
Interessant er det også at læse, hvilken
creme man brugte i RGs barndom. Nivea Creme, Carbamid og Zink nævnes
og tyndslidte lagner blev brugt som
bandager.
RG beskriver også, hvordan hun oplever det som et nederlag og nærmest
har dårlig samvittighed over at få tilkendt invalidepension på grund af
den voldsomme eksem.
Udover eksem slås forfatteren også
med allergi overfor fødevarer og kæledyr, dette giver yderligere udfordringer, når der afholdes familiefester og
lignende, idet forståelse og omsorg fra
omgivelserne ikke altid er en selvfølge. Forfatteren mestrer, efter min mening, sin sygdom med godt humør og
en evne til ikke lade sig slå ud, men
udviser også lyst til at kunne støtte andre, bl.a. ved at skrive denne E-bog.
Bogen er detaljeret og giver mange
gode råd om, hvordan man lever med
eksem og allergi og fungerer fint som
opslagsbog, da forfatteren har alle aspekter med omkring eksem og allergi.
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F.eks. forslag til valg af tøj, kost og ikke mindst hudpleje. Derudover omhandler bogen også andre aspekter
som er vigtige, når man har eksem, fx
betydningen af om man har en god tillidsrelation til sin dermatolog, eller
mangel på samme.
Jeg mener det er en rigtig god bog for
andre som lider af atopisk eksem, men
især synes jeg, det er en perle for pårørende, netop fordi forfatteren selv
er begge dele. RG formår meget præcist at sætte ord på, hvordan det opleves at være kronisk syg med atopisk
eksem, men også hvordan det opleves
at være pårørende til en person med
kronisk eksem. Bogen kan købes hos
saxo.com.
Ella Vædele

All-round creme
til pleje af
barnets hud

All-round creme
til pleje af barnets hud
Anvendes til tør og sart hud, eller
til ”normal” hud, når årstiderne skifter.
•
•
•
•
•
•

Beskytter mod fugttab
Plejer huden uden at fedte
Kan bruges hver dag
Bruges på hele kroppen
Til børn i alle aldre
Fedtindhold 38%
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25 års jubilæum i
Atopisk Eksem Forening
Lørdag den 2. september 2017 kl. 13-17
fejrede Atopisk Eksem Forening sit 25
års jubilæum i Symbion Konferencecenter i København med forskellige
indslag, stande med produkter samt uddeling af diverse flotte vareprøver (cremer, shampoo mv.) fra forskellige forhandlere og medicinalvirksomheder.
Foreningens formand, Anne Vastrup
bød velkommen og fortalte om foreningens start med 16 medlemmer tilbage i 1992, hvor nogle patienter og sygeplejersker fra Bispebjerg Hospitals
Hudafdeling fik ideen til en forening
for personer med atopisk eksem, hvor
de kunne mødes og dele erfaringer.
Anne opfordrede flere til at komme til
vores arrangementer, bl.a. for at mødes
med de læger som vi ofte har som foredragsholdere. Her har de mere end 8
minutter med læger, til forskel fra i konsultationen. Det er også vigtigt for
mange at erfaringsudveksle, så man
ved, man ikke er alene i verden med sit
problem.
Komikeren Geo var hyret til at fortælle
om sin kræftsygdom og skilsmisse, og
om at ville være lykkelig hver dag –
f.eks. ved at cykle i regnvejr og glæde
sig over at kunne mærke vind og vejr.
Geos oplæg hed meget passende ”Tragedie kan være pragtfuldt” og var en
blanding af sjove anekdoter, ærlige og
rørende betragtninger samt en stor vilje til livet og til at få noget positivt ud
af det. Geo solgte eksemplarer af sin
bog i pausen, og gav dedikationer til
de, der ønskede det.
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Kaffepausen, hvor deltagerne også flittigt besøgte de forskellige stande samt
talte med hinanden og udvekslede erfaringer og gode råd, burde have været
længere, ved vi nu, fra de svar vi fik på
det evalueringsskema, der blev uddelt
inden folk gik hjem.
Efterfølgende fortalte professor i dermatologi, Jørgen Serup om udviklingen
i eksembehandling – helt tilbage fra Ernest Besnier, der levede i 1800-tallet og
faktisk lagde navn til sygdommen, idet
atopisk eksem også kaldes prurigo besnier, fordi han var den første, der beskrev atopisk eksem.
Jørgen fortalte om tidernes behandling
af atopisk eksem fra kloge koner og
kloge mænd over kildevand, urter og
grødomslag, håndspålægning etc. Han
morede sig bl.a. over, at grødomslag ikke er meget forskellig fra de klidbade,
man i vore dage kan finde på at ordinere på dermatologiske afdelinger.
Jørgen nævnte også, at kortisoncremer
har været kendt siden 1952, hvor
hydrokortison kom på markedet, mens
de potente kom i 1957. Siden er Prednison, lysbehandling (UVB), immunsuppression (Imurel, Ciclosporin osv.),
antibiotika og senest biologisk behandling blevet en del af mulighederne ved
behandling af atopisk eksem.
Jørgen Serup sluttede af med at fundere over, om atopisk eksem i dag er en
overset sygdom, eller om den er blevet
så almindelig og i mange tilfælde let at
behandle, at den ikke længere opleves
som sygdom. Mange får i dag forværret
deres eksem af stress, og Jørgen Serup

mener, at flere burde sygemeldes, så de
kan få det bedre.
Da der findes mange børn og voksne
med svær atopisk eksem, glædede han
sig dog over, at der nu kommer en ny
æra med introduktionen af biologisk
behandling også mod atopisk eksem,
som der længe har været mod psoriasis. Det forventes tilgængeligt i Danmark fra foråret 2018. Desværre vil en
behandling nok komme til at koste omkring 200.000 kr. om året pr. patient.

ægteskab, med en forstående ægtefælle.
Han rådede andre eksempatienter til at
have det godt hjemme, at undgå stress
og bruge humor til at klare de hårde
perioder, der også er undervejs.

Vi fortsatte med Jørgen Serup, hvor han
udspurgte patienten Poul Stannum, om
hans 75 år med atopisk eksem som ledsager. Poul fortalte rørende om sine
mange indlæggelser og om forældre,
der gjorde, hvad de kunne for at hjælpe
ham. Poul arbejdede i mange år som
murer – ikke noget godt job for en eksempatient – og måtte til sidst give op.
Han blev i stedet portør på et sygehus,
hvad han også var glad for. Poul er en
glad og optimistisk person, der har haft
et godt liv, og ikke mindst et rigtig godt

Vi siger mange tak for:
• A-Derma Exomega "sæbe" og Exomega d.e.f.i. creme, fra Pierre Fabre
• Cannaderm creme fra Cannaderm
• Danatekt shampoo og fedtcreme
70% fra Orion Pharma
• Decubal junior creme fra Actavis
• Dermacare fedtcreme, 70% fra Coop,
Änglamark
• Dermalog skin cure og fedtcreme fra
Stada Nordic
• Duolac derma plus, mælkesyrebakterier, fra Duolac
• Kimovi creme med og uden salt fra
Kimovi
• Kraes babybad, fra Kraes
• Locobase fedtcreme og repair fra Leo
Pharma
• Raunsborg parfumefri håndcreme fra
Raunsborg (måske er det foreningens
fortjeneste, at denne håndcreme nu
også kan købes uden parfume)

Et glimt af de mange vareprøver, som hver
deltager fik med sig hjem ved AEF’s 25 års
jubilæum.

Deltagerne i fejringen af Atopisk Eksem
Forenings 25-års jubilæum gik glade
hjem, hver med mindst 2 kg vareprøver, og mange også med sandwich og
kage til aftensmad, da der var adskillige
af de tilmeldte, der ikke dukkede op.

Vi siger også tusind tak til:
Leo Pharma, Cannaderm og Orifarm for
at deltage med stande hvor de uddelte
vareprøver og fortalte om deres produkter: Locobase, Cannaderm, og Duolac samt tak til medicinalvirksomheden, Sanofi, for at støtte arrangementet
ved at hjælpe med betaling af lokaleleje.
På bestyrelsens vegne,
Lena Nielsen Thorsen
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INNOVATION
TØR OG ATOPISK HUD

Ny generation af
kløedæmpende pleje
til tør og atopisk hud
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Serien er baseret på 100% naturlig
Rhealba® Havrekim ekstrakt dyrket
efter økologiske landbrugsstandarder.
Clean & Green formuleringer, sikrer
maksimal tolerance og sikkerhed.
Velegnet til spædbørn, børn og
voksne.
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OR

G

Exomega CONTROL beroliger øjeblikkeligt og reducerer hyppigheden af
udbrud (tørhed og irritation).*

MINDR

E

PRODUKTTIP!
Husk på at alt afhængig af din huds tørhedsgrad,
årstiden og vejret, skal du vælge en fugtighedscreme
i en konsistens, der netop passer til dine behov.
I den nye A-Derma Exomega CONTROL serie kan
du vælge mellem 3 konsistenser, alle med samme
koncentration af aktive ingredienser:
Den lette Exomega CONTROL Lotion om sommeren eller hvis du har tør hud. Den mere fyldige
Exomega CONTROL Cream, når huden har brug
for mere fugt til efteråret og foråret. Den meget
nærende Exomega CONTROL Balm (fedtcreme)
til ekstra tør hud om vinteren.
*Tilfredshed blandt patienter i et klinisk studie. 97 personer, påføring af Exomega CONTROL (lotion, cream, balm), 1 gang dagligt

Læs mere på www.a-derma.dk • Følg os på Facebook

og Instagram

Gensyn med Elias - efter 2. behandling
med Avène Thermal kildevand
Måske husker du den rørende beretning om den lille Elias (Eksembladet
nr 2, 2016).
Elias har nu været på sit 2. års besøg
på Avène Hydroterapicenter, hvor jeg
mødte ham og hans mor Lene i sommers.
Elias var kun 10 måneder, da han fik
diagnosen atopisk eksem. Elias mor
Lene havde også eksem som barn,
men i en mild grad, der ikke var så
indgribende for hendes livskvalitet,
som det har været for lille Elias. Og
dermed også for resten af familien
med nætter uden søvn og en dreng
der mistrivedes, på trods af sit gode
humør og rolige sind.

Elias som lille

Elias’ forældre var skeptiske i starten
og usikre på om det var det hele værd
at tage til Frankrig 3 uger og sætte Elias i behandling i Avène Hydroterapicenter. Bl.a. fordi en dansk hudlæge
påstod, at der højst kunne være tale
om en placeboeffekt. Men da de vandt
et behandlingsophold til Elias, da Elias
var 2 år, besluttede de at give det et
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forsøg. I Frankrig er det i øvrigt helt
almindeligt, at børn med atopisk eksem via sundhedsforsikringen bliver
henvist til Avène Hydraterapicenter og
får dækket udgifterne til opholdet.
Ofte er det først ved 2. behandling, at effekten opleves
Hudlægerne på Avène Hydroterapicenter anbefaler, at eksempatienter
kommer i behandling 3 år i træk. Det
er dokumenteret, at 3 år faktisk er nok
til både at lindre symptomerne og stabilisere hudens barrierer for de følgende mange år. Effekten er der allerede efter 2. behandling, den 3. behandlingsgang er for at sensibilisere huden, sådan at eksemen ikke kommer
igen i nær samme grad. Behandlingsperioden er hver gang på 3 uger.
Elias oplevede ikke en positiv effekt i
løbet af de første 3 behandlingsuger,
nærmest tværtimod. Men det er helt
almindeligt, fortæller hudlægerne på
Avène hydroterapicenter. Det er typisk, at det især er i forbindelse med
2. års behandling, at der virkelig begynder at ske resultater, og dette ses
nu også tydeligt på Elias hud, her et år
efter. Hvor han før var stærk plaget af
eksem på store områder af kroppen,
har han nu kun små pletter af eksem.
Det klør ikke så meget som tidligere,
og Elias sover nu langt bedre om natten. Elias’ mor Lene er ikke i tvivl om,
at behandlingen med Avène Thermalvand har haft en langvarig og god effekt på Elias’ hud.
Hvordan opleves behandlingen
af børnene?
Behandlingen består primært af bade,

det er anderledes med vandet fra Avène-kilden. Lene fortæller, at der ingen
protester har været fra Elias’ side, når
han skulle have sit daglige bad i ca. 20
minutter. Den store forskel er nok, at
Avène Thermalkildevand ikke udtørrer huden, så det opleves ikke ubehageligt for børnene at bade i.
Avène Hydroterapicenter er indrettet
med afdelinger specielt for små børn
som Elias, og også babyer er velkomne. Og det ser da også ganske hyggeligt ud, som børnene kan sidde i hver
deres badekar og hygge sig.
Elias 3 år og stort set eksemfri

dvs. der behandles med det unikke
Avène Thermalkildevand, som har sit
udspring der, hvor Hydroterapicenteret er opført. Det plejer ikke at være
en fornøjelse for et barn med svær eksem at skulle bade i længere tid. Men

Derudover består behandlingen af
omslag på huden samt indsmøring i
fugtgivende creme baseret på Avène
kildevand.
Elias’ behandlingsforløb var sådan tilrettelagt, at han kun havde behandlinger om formiddagen mandag til lør-

Elias i badekar
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dag. Derved var der også tid til, at hele
familien kunne hygge sig sammen om
eftermiddagen og mulighed for at tage
på fælles udflugt om søndagen.
Også i hotellets restaurant er der taget
hensyn til børnene med en god børnevenlig hverdagsmad, fortæller Lene.
Gå væk kløe!
Udover behandlingen med bruse- og
boblebad i Thermalkildevand fra Avène-kilden kan børn og familie deltage
i workshops, hvor man bl.a. kan lære
strategier til at mindske generne ved
den irriterende kløe, der kan drive både børn og forældre til vanvid (taler
også af egen erfaring her) – bl.a. kan
man spraye med Thermalkildevand,
der har stået i køleskab, og er huden
meget irriteret, kan man lægge en papirserviet på huden, mens vandet kø-

Elias´ ”kløkasse”
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ler. Man kan bruge kolde sten og lægge på huden, rulle blidt over huden
med en massage”kugleramme”/massagedyr eller aflede kløetrangen ved
at kradse på noget andet end sin hud,
fx en ”kradsebamse”, hvor der er påsyet velcro på ryggen, så den også siger den velkendte kradselyd og dermed ”snyder” hjernen til at tro, at der
bliver responderet på kløetrangen. Pivedyr man kan trykke på, kan også
hjælpe.
Elias havde stor glæde af workshoppen, fortæller Lene, og Elias lavede sin
egen ”kløkasse” med de ting, som han
bedst kunne lide at bruge som afledning for kløen.
Planlægning af opholdet
Siden i sommers er det blevet nemmere for familier at planlægge et ophold

på Avène Hydroterapicenter, som ligger i et naturskønt område i Sydvestfrankrig, da det tilknyttede hotel stod
færdigt. Og det var også her Elias boede med sin mor Lene samt far og storesøster. Og ellers er der mulighed for
at leje en feriebolig i området. Man
kan fra Danmark flyve direkte til
Montpellier og derfra køre i bil, det tager ca. 1,5 time. Prisen for 3 ugers ophold incl. behandling og konsultation
af hudlæge er ca. 800 Euro i alt, fortæller Lenes mor. Dertil kommer så udgif-

ter til hotel eller lign. for de øvrige familiemedlemmer. Der kan søges om
støtte til behandlingen via EU.
Læs mere op Avène Hydroterapicenter
og behandlingerne for eksem her:
https://www.eau-thermale-Avène.dk/
kur-i-Avène
Få flere tips om børneeksem på Lenes
blog her:
https://atopiker.dk/
Rikke Vædele

Hvordan stilles diagnosen
”atopisk eksem”
Diagnosen ”atopisk eksem” er klinisk
og indebærer kløe, samt
• Oplysninger om arvelig disposition
• Det kliniske billede med typisk morfologi og distribution
• Debut inden 4-års alderen
Internationale konsensuskriterier
Diagnosen stilles, hvis det er en kløende hudlidelse, og såfremt tre eller flere af følgende kriterier er opfyldt:
• Typisk lokalisation
(aldersafhængigt)
• Personlig astma eller høfeber, eller
atopi hos 1. grads slægtninge
• Tør hud
• Synlig bøjefureeksem
• Sygdomsstart inden 2 år

rioder afbrudt af eksemudbrud af forskellig sværhedsgrad. De fleste har det
godt om sommeren, hvor eksemet bedres pga. sol og saltvand. I vintermånederne er eksemet ofte slemt, da luftfugtigheden er lav, og huden bliver lettere udtørret.
Man mener, at mutationer i filaggringenet kan være medvirkende til atopisk eksem, hvorfor denne af og til bliver undersøgt ved blodprøve. Det er
dog ikke alle med atopisk eksem, der
har filaggrinmutationer.
Man bruger sædvanligvis ikke hudbiopsier til at stille diagnosen, men
mere hvis man tænker, at det kan være
noget andet end atopisk eksem.

Hudsygdommen består af vedvarende,
kløende eksem med symptomfri pe-
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Referat af generalforsamling
i Atopisk Eksem Forening
Den 24. maj 2017 var der generalforsamling i Atopisk Eksem Forening.
Kasserer Lena blev valgt som dirigent
og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet. Dernæst bød
formand Anne velkommen.
Anne aflagde beretning for året med
information om mulighederne for
kommunikation via foreningens hjemmeside, debatforum og facebook-side.
Der er 1.100 medlemmer på facebook, men kun 200 betalende medlemmer i AEF. Foreningen har en formue
på ca. 50.000 kr. To gange årligt udgiver vi medlemsbladet EKSEM, og vi
sender ofte vareprøver fra firmaer til
medlemmerne. 2-3 gange om året laver vi arrangementer. Senest har vi
haft en patient, der fortalte om fæces
transplantation samt arrangement i
Odense om eksembehandling. Foreningen har desuden været aktiv i diverse relevante sammenhænge - deltaget i psoriasis og eksem netværksmøde hos LEO Pharma, bidraget til Mediaplanets numre om allergi samt holdt
møder med LEO Pharma, Pierre Fabre
og Sanofi.

Regnskabet viste et underskud på 555
kr. for 2016. Regnskabet revideres af
revisionsfirma og blev godkendt af generalforsamlingen.
For 2017 blev der budgetteret med
overskud på 6.575 kr., og for 2018
med 3.575 kr. Budgetterne blev godkendt.
I forbindelse med valg til bestyrelsen
udtrådte Kristina Jørgensen, mens
Nina R. Larsen ikke genopstillede.
Anne Vastrup og Lena Thorsen var på
valg og blev genvalgt. Desuden stillede Villiam Faber op til bestyrelsen og
blev valgt.
Både Elaine Kjeldsen og Ella Vædele
genopstillede som suppleanter og
blev valgt. Desuden blev Nanna
Rosted Vind og Lone Grøn Laursen
registreret som ”løst tilknyttede, der
ikke er medlem af bestyrelsen, men
som gerne hjælper til ad hoc.
Revisionsfirmaet Aaen og co. blev genvalgt, og der var ingen punkter under
Eventuelt.

Min.medicin.dk – facebookgruppe
og hjemmeside
På min.medicin.dk kan man finde videnskabelig information om medicin
og sygdomme skrevet på almindeligt dansk. Siden blev lanceret i januar
2013, og er en søster-side til den mere tekniske pro.medicin, der henvender sig til sundhedsfaglige. Min medicin på facebook indeholder diverse
instruktionsvideoer og andet, mens hjemmesiden bla. Har en søgefunktion, så man kan søge efter information om specifikke produkter.
Kilde: www.min.medicin.dk
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Den nyeste forskning ved
læge Maja-Lisa Clausen
Efter generalforsamlingen holdt MajaLisa Clausen, der er læge på Bispebjerg Hospital og Ph.D. studerende
foredrag om ny forskning i atopisk eksem.
Maja-Lisa fortalte, at atopisk eksem er
en kompleks sygdom, hvor der forskes i 4 områder: gener, miljø, hudbarriere og immunsystemet. Der er kommet rigtig meget forskning i atopisk
eksem. Der er interesse fra industrien,
og det er rigtig godt for forskningen.
Mht. området GENER, så ved man, at
atopisk eksem er en meget arvelig
sygdom. Hvis begge forældre har sygdommen, er der 75% risiko for, at et
barn får den, og 30% risiko, hvis kun
den ene af forældrene har det.
Der er lavet mange studier om gener
og atopisk eksem, da der er mange gener involveret – typisk de, der koder
for hudbarrieren. FLG er et protein i
huden, og vi ved, at hvis man har en
mutation i det gen, er der stor
sammenhæng med atopisk eksem.
FLG er det gen, hvor der er påvist
størst sammenhæng med atopisk eksem.
Hvad angår HUDBARRIERE, så mener
man ofte stratum corneum (det yderste lag af huden). Man illustrerer ofte
huden og den sunde hudbarriere som
mursten med mørtel mellem, men siger, at mørtlen er hullet eller mangler
ved atopisk eksem. Hudbarrieren sørger for, at vi ikke taber for meget væske og udtørrer huden. Filaggrin er et
protein i hudbarrieren. Når der er en
FLG mutation, vil der være mindre fi-

laggrin i stratum corneum – og dermed problem med at holde på fugten
i huden.
Der er lavet et studie, hvor hudbarrieren er målt på babyer, der har en forælder eller søskende med atopisk eksem. Det er gjort ved at måle vandfordampningen på babyerne, når de var
2 dage gamle, 6 måneder og 12 måneder. Når der er en lille vandfordampning, er der en tæt hudbarriere, mens
en stor vandfordampning skyldes en
utæt hudbarriere. Forsøget viste, at de
babyer, der havde høj vandfordampning, da de var 2 dage gamle, udviklede mere atopisk eksem end de, der
havde en lav vandfordampning. Denne konklusion kunne man drage, uden
at babyen havde fået konstateret en
eksemsygdom.
Måske er det muligt at forebygge atopisk eksem ved at smøre risikobørn
med fugtighedscreme fra 14 dages alderen. To studier har undersøgt dette
og fundet, at det kan være godt at
smøre spædbarnet med fugtighedscreme en gang daglig. Det ene studie
fandt, at 30% af de, der blev smurt
dagligt, havde færre eksem tilfælde
end kontrolgruppen efter 8 måneder.
Det andet studie fandt, at der var 50%
færre med atopisk eksem efter 6 måneder.
MILJØ spiller også en rolle ved atopisk eksem. 70-80% af atopisk eksem
patienter har s. Aureus bakterier på
huden/i næsen, hvilket giver en forværring af eksemet. Man ved ikke,
hvorfor det er sådan et stort problem.
I et nyt studie fra Bispebjerg Hospital
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vises det, at undertypen s. aureus CC1
er særlig hyppig hos eksempatienter.
Det er interessant, da det også er fundet, at patienter med FLG mutation,
hyppigere har CC1 mutation, og at
CC1 typisk har vist sig resistent overfor fucidin og fucicort, som ellers ofte
benyttes som behandling. Det betyder
altså, at man skal overveje akutbehandlingen af eksem – man skal jo ikke behandle med noget, som ingen
virkning har.
En del af den nyere forskning omhandler ”mikrobiomet”, hvorved man forstår kroppens bakterier på kroppen og
i tarmene. Et pilotstudie har fundet
god effekt af at transplantere gode bakterier tilbage til eksemhuden.
Studier viser, at probiotika har en effekt – hos børn er der færre, der får
eksem og lettere eksem. Hos voksne
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har det effekt på patientens livskvalitet. Enkelte studer viser ingen effekt,
men ingen studier viser, at probiotika
har dårlig effekt.
Ved atopisk eksem er IMMUNSYSTEMET i alarmberedskab. Man har derfor
kunnet udvikle biologiske midler, der
specifikt går ind og dæmper immunforsvaret, hvilket har været meget vellykket blandt psoriasispatienter. Dupilumab IL-4/IL-13 hæmmere er enormt
lovende nye produkter, der er afprøvet på moderat til svære tilfælde af eksem. Der er op til 70%, der får bedring
ved præparatet i 2 patient undersøgelser med hhv 671 og 708 patienter.
Bivirkningerne er ikke nævneværdige.
Imurel og Methotrexat er midler, der
dæmper immunforsvaret "bredt",
mens Dupilumab og lignende produkter dæmper specifikt.

Fif til at undgå kløe og udslet
i dagligdagen
Jeg har 19,2 grader i soveværelset og
benytter 100 % bomuldssengetøj, som
jeg vasker, inden jeg tager nyindkøbte
ting i brug. Jeg undgår fjer i min og
min kærestes dyner og puder, og jeg
smører med Essex creme, inden jeg
lægger mig til at sove.
Jeg sover i pyjamas med lange ærmer
og lange ben, for at undgå at ligge
med hud mod hud. Jeg går i bad tre –
fire gange om ugen og bruger aldrig
shampoo med glycerin og kokos. Efter
badet smører jeg mig med Essex creme.
Jeg vender vrangen udad på mit
undertøj i 100 % bomuld. Jeg køber
CALIDA trusser, hvor elastikken er
inde i en løbegang. Jeg klipper altid
mærkerne af tøjet, for de giver nærmest brandsår der, hvor de rører ved
huden på mig.
Jeg undgår alle de fødevarer, som jeg
ved, jeg ikke kan tåle. Når jeg inviterer
til brunch på en café, får jeg udpeget
de madvarer der indeholder hvidløg,
og beder mine gæster om ikke at spise disse, da jeg ikke kan tåle, at folk

lugter af hvidløg ud af munden. Mine
gæster må heller ikke skrælle appelsiner, da det alene kan give mig udslet i
ansigtet.
Inden jeg går ud af døren, smører jeg
mine hænder med Ceridal fedtcreme
og tager bomuldshandsker på. Jeg er
multiallergisk, og kan heller ikke tåle
uld, hør, silke, akryl og nylon. Derfor
køber jeg kun tøj lavet af bomuld, viskose, polyester, modal og bambus, og
jeg vasker det altid, inden jeg skal have det mod min hud.
Jeg er blevet opmærksom på, at hvis
jeg en enkelt gang spiser et æble eller
drikker æblejuice, så får jeg kløe på
venstre fod, så der er ikke altid en klar
sammenhæng mellem indtagelse og
stedet hvor eksemet opstår! Det er også i venstre ben, jeg får uro, når jeg
har spist jordbær, og i venstre fod det
klør, når jeg har drukket spiritus.
Dette er nogle af de ting jeg har fundet ud af gennem 63 år med fiskehud
og eksem.
Lena Nielsen Thorsen

Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet
Atopisk Eksem Forening vil gerne henlede opmærksomheden på DUKH
(Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet). Vi opfordrer til at
gå ind på deres hjemmeside: dukh.dk, for at se, på hvilke områder, man kan
gøre brug af deres vejledning.
Lena Nielsen Thorsen

21

Eksembehandling og spa
- to sider af samme sag?
En personlig beretning fra mit besøg
på Avène Hydroterapicenter samt Pierre Fabres hovedsæde og produktionsvirksomhed i Sydfrankrig i juni
2017.
Kan fransk kildevand helbrede
eksem?
Jeg følte mig meget heldig, men også
spændt og lidt nervøs, da jeg blev inviteret med på pressetur til Avene
Hydroterapicenter som repræsentant
fra Atopisk Eksem Forening, sammen
med 3 andre kvinder (to redaktører
og en blogger). For hvad kunne og
skulle jeg forvente? Og hvad kunne
jeg bidrage med? Udover at være eksempatient… Var der reelt noget at
komme efter, eller var det fup og fidus? Som så mange andre eksempatienter har et liv med eksem kastet så
mange håb og endnu flere skuffelser
af sig, når det kommer til mulige behandlinger af eksem. - Så mange anbefalinger og afprøvninger af diverse
produkter, så mange ubehagelige og
skuffende oplevelser, når den lovede

Den lille by Avène
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effekt ikke viste sig. For ikke at tale
om den økonomiske side af sagen…så
mange penge der er blevet smidt ud
på alverdens produkter og behandlinger som lover guld og grønne skove….eller en eksemfri hud for at være
helt præcis….
Hvem er Pierre Fabre?
Først besøger vi Pierre Fabres hovedsæde, bliver præsenteret for virksomheden og produkterne. Jeg hæfter mig
ved, at Pierre Fabre ikke ”bare” producerer creme og kosmetikprodukter,
men også mange andre ”medicinske”
produkter. Og faktisk har valgt at
underlægge al deres produktion de
strengere procedurer, der gælder for
medicinalvirksomheder, hvor kontrol
og dokumentation altså er væsentlige
elementer i produktionen. Selv benævner de deres produkter til eksembehandling for Dermokosmetik. Jeg
kendte da egentlig godt mange af Pierre Fabres produkter, inden jeg tog afsted, fx Avene, Aderma etc men havde
ikke tænkt så meget over, hvad der ad-

skilte de forskellige produktserier, og
hvad der egentlig skulle være specielt
for Avene-produkterne. Pierre Fabre
himself var en visionær farmaceut
med særlig interesse for planters specielle egenskaber til brug i behandling
af hudlidelser.

gange i løbet af dagen, hvis jeg sveder.
eller huden klør - og oplever hver
gang en forfriskende behagelig kølende effekt.

En anden meget positiv og for mig at
se vigtig ting er den imødekommenhed vi oplever fra de ansatte i Pierre
Fabre og på Hydroterapicenteret. De
taler alle meget fint engelsk og lyser
langt væk af en stor faglighed og engagement i patienterne og deres behandling.

Boblebad med blødgørende effekt
Først får vi udleveret badekåbe, håndklæde og slippers og så er vi klar til et
20 minutters boblebad med Avene
Thermal kildevand. Vi får hver tildelt
vores egen kabine, og man kan selv
vælge, hvor meget af kroppen man vil
have under vand. Da jeg tidligere har
været slemt plaget af eksem i hovedbunden, prøver jeg at lægge hovedet
ned i vandet også. Og det føles faktisk
ok. Normalt er det ikke en fornøjelse
at tage et langvarigt bad, når man har
eksem, men dette boblebad er nu ganske afslappende. Jeg vil dog tilføje, at
jeg i sommers nærmest ingen eksem
havde, så det var lidt svært at sige, om
oplevelsen havde været den samme,
hvis jeg havde haft eksem i udbrud.
Bagefter stod der Avene-creme til fri
afbenyttelse, så man kunne smøre sig
ind efter badet.

Fransk kildevand på spray
Inden jeg var af sted, havde jeg i 1 år
haft en vandspray stående uden at vide, hvad jeg skulle bruge den til. Men
det er nok bare mig, for det er det
mest solgte produkt overhovedet. På
fabrikken fik vi en rundvisning og
kunne der se de sterile omgivelser,
produktionen foregår i – det sikrer at
ingen konserveringsmidler eller andet
skal tilsættes og der er ingen udløbsdato – vandet kan pga. den sterile indpakning holde sig for altid….Meeeen,
da jeg først fandt ud af, hvor genialt
det er at spraye med, måtte jeg hurtigt
ud at købe flere: jeg sprayer mig selv
og min søn, når huden klør (bedst når
det har været i køleskab), jeg sprayer
det i ansigtet og i håret og flere

En helbredende kilde i
Avene …. tro eller videnskab?
På den ene side lyder det magisk, at
kildevand skulle kunne bruges i behandlingen af eksem. Og sådan har
det også været dengang i 1736, da kildens antiinflammatoriske og blødgørende egenskaber blev opdaget ved
en tilfældighed. Men i dag behøver
man ikke at tro på magi, for at opleve
virkningen – den er nemlig videnskabeligt dokumenteret, og vandets kvalitet bliver kontrolleret hver måned. Pierre Fabre har undersøgt indholdet af
Avene-kildens vand og bl.a. fundet en
unik sammensætning af calcium og
magnesium. Men præcis hvorfor vandet har de særlige egenskaber er fortsat en gåde.

En hjertelig velkomst og smukke
omgivelser
Hydroterapicenteret ligger utroligt
smukt – jeg mærker en følelse af ro og
balance brede sig, bare ved ankomsten til den smukke natur. For lige at
understrege følelsen af luksus, får vi
selvfølgelig Avene kildevand at drikke
samt rødvin produceret i lokalområdet.
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Personligt var de 3 dage en fantastisk
oplevelse, og jeg kan da absolut anbefale at tage af sted. Jeg havde ikke selv
eksem i udbrud, da jeg var af sted,
men hvis jeg fortsat havde svær eksem, som jeg tidligere har haft det, ville jeg ikke tøve længe. Dels fordi jeg
oplevede et meget kompetent behandlingssted og personale, og dels
pga. den i sig selv beroligende og afstressende effekt de meget smukke
omgivelser har på sindet og dermed
også på kroppen. Her kan du læse mere om behandling og ophold:
https://www.eau-thermale-avene.dk/
kur-i-avene

Rikke Vædele var inviteret til Avene af Pierre Fabre

Bliv medlem af
Atopisk Eksem Forening
Det koster kun 130 DKK om året for
en person at være medlem af Atopisk
Eksem Forening, og hvis hele husstanden vil være medlemmer, koster det
200 DKK. Kontingent opkræves hvert
forår.
Ved at være medlem støtter du foreningens arbejde med at formidle viden
om atopisk eksem til patienter og pårørende. Du får medlemsbladet EKSEM
tilsendt til din adresse to gange om året
og bliver inviteret til foreningens arrangementer omkring atopisk eksem.

Det betyder meget for foreningen at
have medlemmer. Jo flere medlemmer,
vi har, jo flere medlemsblade skal vi
sende ud, og jo flere virksomheder får
lyst til at annoncere i dem, hvilket giver os penge til at lave de arrangementer om atopisk eksem, som vi gerne
vil.
Skynd dig ind på vores hjemmeside,
www.atopiskeksemforening.dk og
vælg at blive medlem.
Mange tak for din støtte.

